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VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 
 Temeljem članka 69. Zakona o ustanovama 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj: 
76/93), članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-
srijemske Županije, te članka 64. Poslovnika 
Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 
(«Službeni vjesnik» Županije broj: 9/09), 
Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 10. 
sjednici održanoj 16. lipnja 2010. godine, donosi: 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog 

vijeća Doma zdravlja Vinkovci 
 o pripajanju dislociranih jedinica Doma 

zdravlja Zagreb – Centar  
 

I. 
 Daje se suglasnost na Odluku Upravnog 
vijeća Doma zdravlja Vinkovci broj:01-237/10, 
od 26. veljače 2010. godine kojom se u sastav 
Doma zdravlja Vinkovci pripajaju dislocirane 
jedinice Doma zdravlja Zagreb – Centar, koje se 
nalaze na području Vukovarsko srijemske 
županije u gradu Vinkovci na sljedećim 
lokacijama: 

- Vinkovci, A. Starčevića 57 
- Vinkovci, Trg K. Tomislava 6 
- Vinkovci, K. Zvonimira 75 

 
II. 

 Odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 510-03/10-01/02 
URBROJ: 2196/1-03-10-3 
Vinkovci, 16. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
Antun Žagar, ing. graf. 

 
 

  
 

Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj: 
76/93, 29/97. i 47/99.), članka 98. st. 3. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj: 
87/08), članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-
srijemske županije, te članka 64. Poslovnika 
Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 
(«Službeni vjesnik» županije broj: 9/09.) 
Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 10. 
sjednici održanoj 16. lipnja 2010. godine, donosi: 
 

O D L U K U  
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

izmjena  Statuta 
Gimnazije Županja, Županja 

 
 

 

 
I. 

 Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog  
izmjena  Statuta Gimnazije Županja, Županja. 

 
II. 

 Odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 

III. 
 Nakon donošenja Izmjena i dopuna Statuta na 
školskom odboru ravnatelj škole dužan je 
dostaviti dva primjeraka Izmjena i dopuna Statuta 
osnivaču. 
 
KLASA: 602-03/09-01/61 
URBROJ: 2196/1-03-10-4 
Vinkovci, 16. lipnja 2010. godine  
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
Antun Žagar, ing. graf. 

 
 
  
 
 Temeljem članka 3. i 15. Zakona o 
poljoprivredi («Narodne novine» Republike 
Hrvatske broj: 66/01), članka 3. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» 
Republike Hrvatske broj:  66/01 i 87/02), članka 
15. Zakona o ekološkoj proizvodnji 
poljoprivrednih  i prehrambenih proizvoda 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj:  
12/01, članka 8. i 30. Zakona o hrani («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj: 117/03), 
članka 17. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj:  96/03), članka 
1. Zakona o izmjeni i dopuni zakona o sjemenu, 
sadnom materijalu i priznavanju sorti 
poljoprivrednog bilja («Narodne novine» 
Republike Hrvatske broj: 163/03), članka 114. 
Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine» 
Republike Hrvatske broj:  162/03), te članka 16., 
17. 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 9/09), Skupština Vukovarsko-
srijemske županije na 10. sjednici održanoj 16. 
lipnja 2010. godine, donosi: 
 

ODLUKU 
o zabrani sijanja, stavljanja u proizvodnju i 

promet GMO  
(genetski modificiranih organizama) na 

cijelom području  
Vukovarsko-srijemske županije 

 
Članak 1. 

 Na cijelom području Vukovarsko-srijemske 
županije postoji veći broj zaštićenih i 
evidentiranih područja prirode. Županija se 
opredijelila za razvijanje ekološke poljoprivredne 
proizvodnje i ruralnog turizma, radi očuvanja i 
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promidžbe prirodnih vrijednosti, te očuvanja 
Županije prirodnom i slobodnom od GMO-a.  
 

Članak 2. 
 Radi uređenja sustava zaštite i cjelovitog 
očuvanja prirode i njenih vrijednosti, koje su od 
interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njenu 
osobitu zaštitu, na cijelom području Vukovarsko-
srijemskoj županiji zabranjuje se sijanje, 
stavljanje u proizvodnju i promet GMO-a, a sve u 
cilju izgradnje transparentnog sustava kontrole na 
cijelom području Županije s osnovnom svrhom 
zaštite građana i potrošača, zaštite prirode, ali i 
razvoja ekološke poljoprivredne proizvodnje koja 
skrbi o prirodnom okolišu i očuvanju biološke 
raznolikosti. 
 

Članak 3. 
  Provođenje ove Odluke povjerava se upravnom 
odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak 
seoskoga prostora i Javnoj ustanovi za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 320-01/10-01/06 
URBROJ: 2196/1-03-10-3 
Vinkovci, 16. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
Antun Žagar, ing. graf. 

 
 

            
 
 Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj:  
76/93), članaka 16., 17. i 40. Statuta Vukovarsko-
srijemske županije, te članka 64. Poslovnika 
Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 
(«Službeni vjesnik» Županije broj: 9/09.), 
Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 10. 
sjednici održanoj 16. lipnja 2010. godine, donosi: 
 

 O D L U K U 
o davanju suglasnosti na izmjene i dopune 
Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 

Vukovar 
 

I. 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne 
osobe Vukovar, koju je donijelo Upravno vijeće 
na sjednici održanoj 23. studenog 2009. god. i 11. 
veljače 2010. god. 
 

 
 
 
 
 
 

II. 
 Odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 550-01/10-01/22 
URBROJ: 2196/1-03-10-3 
Vinkovci, 16. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
Antun Žagar, ing. graf. 

 
 
 
    

Na temelju članka 1., 3. i 10a. Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj:  47/90 i 
27/93 i 38/09), članaka 4. Pravilnika o izboru i 
utvrđivanju  javnih potreba u kulturi («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj:  137/08, 
57/09 i 62/09), članka 17. i 40. Statuta 
Vukovarsko-srijemske županije, te članka 64. 
Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije («Službeni vjesnik» Županije broj: 
9/09), Skupština Vukovarsko-srijemske županije 
na 10. sjednici održanoj 16. lipnja 2010. godine,  
donosi: 

 
ODLUKU O RASPOREDU SREDSTAVA PO 

PROGRAMU JAVNIH POTREBA U 
KULTURI ZA 2010. GODINU 

 
I. 

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u 
kulturi za koje ostvarivanje se osiguravaju 
sredstva u Proračunu Vukovarsko-srijemske 
županije. Korisnicima će se sredstva doznačivati 
temeljem Odluke o izvršavanju Proračuna 
Vukovarsko-srijemske županije za 2010. godinu. 

Javne potrebe u kulturi jesu kulturno i 
umjetničko stvaralaštvo, tradicijska kultura i 
umjetnost, glazba i scenska umjetnost, knjiga i 
nakladništvo, likovna umjetnost i fotografija, 
kulturno i umjetničko stvaralaštvo nacionalnih 
manjina, te kulturne i umjetničke institucije i 
manifestacije koje Vukovarsko-srijemska 
županija određuje od značaja za Županiju. 
 

II. 
Sredstva osigurana županijskim Proračunom 

za 2010. godinu u iznosu od 2.365.000,00 kuna 
raspoređuju se: 
  



Broj 11. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

5

1. FINANCIRANJE RADA ZAKUD-a VSŽ  

Zajednica kulturno-umjetničke djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije 240.000,00 

- za rad Zajednice (plaća tajnika, materijalni troškovi i sufinanciranje) 228 .000,00  

- za financiranje kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije  12.000,00 

UKUPNO: 240.000,00 

2. TRADICIJSKE MANIFESTACIJE  

2.1. Tradicijske  manifestacije -  županijski značaj:  

  

- Vinkovačke jeseni, Vinkovci 155.000,00 

- Šokačko sijelo, Županja 115.000,00 

- Mladost i ljepota Slavonije, Stari Mikanovci 31.000,00 

- Iločka berba grožđa, Ilok 23.000,00 

- Konji bijelci, Babina Greda 31.000,00 

- Vukovarske adventske svečanosti, Vukovar 23.000,00 

- Raspjevana Cvelferija, Gunja 11.000,00 

- Otočko proljeće, Otok 8.000,00 

- Žetvene svečanosti, Cerna 8.000,00 

- Miholjski dani, Lovas 8.000,00 

- Igre na Bedenku, Vođinci 5.000,00 

- Divan je kićeni Srijem, Dani Općine Nijemci 8.000,00 

- Susret tradicijskih glazbala, Ilača 8.000,00 

- Čaušijada, Ivankovo 8.000,00 

- Sijelo pučkih pisaca, Đeletovci 8.000,00 

- Bogdanovačke folklorne večeri, Bogdanovci 8.000,00 

- Večeri dr. Matije Bačića, Babina Greda 4.000,00 

- III. županijska smotra dramskog amaterizma, Retkovci 5.000,00 

- Zimsko spremanje, Antin 5.000,00 

  

UKUPNO: 472.000,00 

  

2.2.  Likovno, glazbeno i scensko stvaralaštvo – potpora Županije  

  

- Memorijal Bajtal, Vinkovci 4.000,00 

- Gradska glazba Županja 8.000,00 

- Gradski puhački orkestar Vinkovci 4.000,00 

- Likovna kolonija Nuštar 8.000,00 

- Likovna radionica Dječjeg doma Sv. Ana, Vinkovci 5.000,00 

- Likovna kolonija Rabra, Vrbanja 8.000,00 

- Zlatna harfa, Festival dječjih crkvenih zborova, Vinkovci 8.000,00 

- Kulturni centar Gatalinka,  Vinkovci, Seminar o izradi tradicijskih frizura 4.000,00 

- Salon fotografije Vinkovci 8.000,00 
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UKUPNO: 57.000,00   

SVEUKUPNO 2. 529.000,00 

  

3. MANIFESTACIJE U KULTURI  

3.1. Profesionalno, kulturno i umjetničko stvaralaštvo - županijski značaj  

  

 - Festival glumca, Vukovarsko-srijemska županija 200.000,00 

 - Vukovarsko lutkarsko proljeće, Vukovarsko-srijemska županija 33.000,00 

- Festival komorne glazbe, Vukovar 25.000,00 

 - Dani Josipa i Ivana Kozarca, Vinkovci 33.000,00 

 - Pjesnički susreti, Drenovci 12.000,00 

 - 6. dani Julija Benešića, Ilok 17.000,00 

 - Šokačka rič, znanstveni skup, Vinkovci 17.000,00 

      - Arheološko istraživanje Vučedol 42.000,00 

 - Arheološko istraživanje  Sopot 25.000,00 

 - Etno-park, Županja 25.000,00 

       UKUPNO: 429.000,00 

  

4. SUFINANCIRANJE INSTITUCIJA I AKTIVNOSTI U KULTURI  

  

4.1. Ustanove u kulturi, znanstvene ustanove i udruge u kulturi:  

- Gradski muzej -  Vukovar 20.000,00 

Vinkovci                20.000,00 

Županja  20.000,00 

Županja 20.000,00 

Ilok 20.000,00 

- Gradska knjižnica - Vukovar 20.000,00 

Vinkovci 20.000,00 

Županja 20.000,00 

Ilok 20.000,00 

- Općinska narodna knjižnica Drenovci 6.000,00 

- Narodna knjižnica Lovas 6.000,00 

- Općinska narodna knjižnica Babina Greda 6.000,00 

- Narodna knjižnica Nuštar 6.000,00 

- Općinska narodna knjižnica Gradište 6.000,00 

- Narodna knjižnica i čitaonica Bošnjaci 5.000,00 

- Narodna knjižnica i čitaonica Gunja 5.000,00 

- Ustanova u kulturi - Hrvatski dom Vukovar 6.000,00 

- Centar HAZU – Vinkovci 19.000,00 

- Kazalište Joza Ivakić Vinkovci 19.000,00 

- Državni arhiv u Vukovaru 6.000,00 
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- Državni arhiv Osijek - investicijsko održavanje  

  arhivskog spremišta u Vinkovcima 10.000,00 

- Matica hrvatska Vinkovci 10.000,00 

- Matica hrvatska Vukovar 10.000,00 

- Društvo Antuna Gustava Matoša Tovarnik - Spomen kuća A. G. Matoša 6.000,00 

- Hrvatski sokol Vinkovci 3.000,00 

- Gradsko amatersko kazalište Županja 13.000,00 

UKUPNO: 302.000,00 

5. NAKLADNIČKA DJELATNOST 90.000,00 

6. OSTALE DONACIJE U KULTURI 100.000,00 

7. KULTURNI PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA  

- IX. Međunarodni festival folklora Borovo 2008 14.000,00 

- Međunarodni susret dramskih amatera, Pačetin 10.000,00 

- Manifestacija Zajedničkog vijeća općina «Selu u pohode» 34.000,00 

- XI. Dani kulture Srba istočne Slavonije 10.000,00 

- 6. Smotra tamburaških orkestara Mađara u RH, Korođ 3.000,00 

- Smotra folklora Mađara , Čakovci 3.000,00 

- Matica slovačka Ilok, Iločko ljeto 4.000,00 

- Matica slovačka Radoš, Rušenje svibanjskog stabla Majpan 3.000,00 

- Savez Rusina i Ukrajinaca RH, Petrovačko zvono, Petrovci 7.000,00 

- Matica slovačka Soljani 3.000,00 

- Smotra folklora nacionalnih manjina, Stari Jankovci 7.000,00 

- Predstavljanje glazbeno-scenske kulture Nijemaca i Austrijanaca, Vukovar 2.000,00 

UKUPNO: 100.000,00 

                               

8. BIBLIOBUS (materijalni troškovi) 430.000,00 

9. ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI I RAZVOJNI PROJEKT 120.000,00 

10. IZRADA DOKUMENTARNOG FILMA 25.000,00 

SVEUKUPNO: 2.365.000,00 
 

III. 
Program javnih potreba u kulturi za 2010. 

godinu objavit će se u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 

 
 

KLASA: 612-01/10-01/24    
URBROJ: 2196/1-12-10-2 
Vinkovci, 16. lipnja 2010. godine.  
            

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
Antun Žagar, ing. graf. 

 

Na temelju članka 74. stavak 2 i članka 76. 
Zakona o športu («Narodne novine» Republike 
Hrvatske broj: 71/06), članka 17. i 40. Statuta 
Vukovarsko-srijemske županije te članka 64. 
Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije («Službeni vjesnik» Županije broj: 
9/09.), Skupština Vukovarsko-srijemske županije  
na 10. sjednici održanoj 16. lipnja 2010. godine,  
donosi: 
 

 
 

P R O G R A M 
javnih potreba u športu 

Vukovarsko-srijemske županije za 2010. 
 

 
I. 

 (1) Osnovu financiranja športa čine prihodi koje 
pravne i fizičke osobe, koje obavljaju športsku 
djelatnost, ostvare obavljanjem športske 
djelatnosti, prihodi ostvareni od drugih 
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djelatnosti, prihodi iz Proračuna, članarine koju 
ostvare športske udruge te prihodi od donacija i 
sponzorstva.  
 (2) Vukovarsko-srijemska županija utvrđuje 
javne potrebe u športu, a koje predlaže Športska 
zajednica Vukovarsko-srijemske županije, i za 
njihovo ostvarivanje osigurava financijska 
sredstva iz svojeg proračuna u skladu sa 
Zakonom o športu. 

 (3) Javne potrebe u športu, za koje se 
sredstva osiguravaju iz proračuna Vukovarsko-
srijemske županije jesu programi, odnosno 
aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od 
interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju, su 
sljedeće: 

1. poticanje i promicanje športa 
2. provođenje športskih aktivnosti 

djece, mladeži i studenata 
3. djelovanje športskih udruga, 

športskih zajednica i saveza 
4. športska priprema, natjecanja 

(domaća i međunarodna), te opća i 
posebna zdravstvena zaštita 
športaša 

5. zapošljavanja osoba za obavljanje 
stručnih poslova u športu 

6. športska rekreacija građana 
7. športske aktivnosti osoba s 

teškoćama u razvoju i invalidnih 
osoba 

8. planiranje, izgradnja, održavanje i 
korištenje športskih građevina 
značajnih za Županiju 

9. provođenje i financiranje 
znanstvenih elaborata, studija i 
projekata koji su u funkciji 
promicanja i razvoja športa u 
Županiji. 

 
II. 

 Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u 
športu u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2010. 
i sredstva za financiranje tih potreba koja se 
osiguravaju u Proračunu Vukovarsko-srijemske 
županije za 2010. u ukupnoj visini od 
2.886.000,00 kn kako slijedi: 
 
1. Tekuće donacije učenicima i studentima za 
natprosječne rezultate u športu  10.000,00 kn 
 Ova aktivnost znak je pažnje i pokazatelj da i 
Županija, unatoč skromnim sredstvima kojima 
raspolaže, vodi brigu o onim športašima 
učenicima i studentima s područja Županije koji 
postižu uspjehe te na taj način populariziraju i 
propagiraju sredinu iz koje dolaze. Stoga se 
određuje okvirni iznos za tu namjenu, a odluka o 
tome tko će imati pravo na dobivanje nagrade 
donosit će Upravni odjel za školstvo, kulturu i 
šport na osnovi postignutih rezultata. Ova 
aktivnost uvodi se kao skromni doprinos razvoju 
mladih i nadarenih športaša koja će se realizirati 
uz pomoć i suradnju klubova iz kojih dolaze. Ova 
će se pomoć odnositi samo na mlađe uzrasne 
kategorije i športaše. 
 Prošlogodišnja iskustva pokazala su svu 
opravdanost ove inicijative koja je naišla na 

sveopće odobravanje, kako u klubovima, tako i 
među samim mladim športašima. 
 
2.Tekuće donacije za financiranje rada i 
programa Županijskog saveza športova  
Vukovarsko-srijemske županije 1.200.000,00 kn 
 Županijski savez športova sjedinjuje i 
usklađuje programe športa te predlaže program 
javnih potreba u športu, sudjeluje u njegovom 
ostvarivanju te podnosi izvješća o realizaciji 
programa, sudjeluje zajedno sa Savezom školskih 
športskih društava u predlaganju programa javnih 
potreba koji se odnose na provođenje športskih 
aktivnosti djece i mladeži. 
 Ovim programom predviđeno je 
sufinanciranje Županijskog saveza športova koji 
će dalje sufinancirati prioritetne potrebe 
amaterskog športa u našoj Županiji uz naglasak 
na ravnomjernom razvoju športa u svim 
sredinama ovisno o uvjetima i mogućnostima 
određene sredine, a sukladno članku 48. Zakona o 
športu. 
     Županijski savez športova opslužuje programe 
pod svojom nadležnošću i unutar djelokruga koji 
im propisuje čl. 48. Zakona o športu. U njemu se 
navodi da između ostalog pojedini športski savezi 
potiču i promiču svoj šport u skladu s 
Nacionalnim programom športa, usklađuju 
djelatnosti učlanjenih udruga, organiziraju i 
provode sustav natjecanja, skrbe o stručnom radu 
i provode ostale operativne zadaće u skladu sa 
zakonom i pravilima nacionalnog športskog 
saveza. 
 Županijski savez športova će pomoći u 
organizaciji športskih natjecanja, koja će se 
održati u 2010. na našem području, a koja imaju 
poseban značaj za Vukovarsko-srijemsku 
županiju. 
      Županijski savez športova u obvezi je na 
kraju godine podnijeti izvješće o načinu trošenja 
sredstava kao i o provedenim programima koji su 
iz toga financirani. 
 
3. Savez školskih športskih društava  
Vukovarsko-srijemske županije      (natjecanja 
školskih športskih klubova) 250.000,00 kn 

Uz redovnu nastavu tjelesne i zdravstvene 
kulture u školama, zadaća je svih institucija 
nadležnih za šport uključiti što veći broj djece i 
mladeži u športske aktivnosti. Primjerenim 
programima želi se razvijati pozitivne 
psihofizičke osobine, suzbijati devijantna 
ponašanja, navikavati djecu i mladež na stalno 
bavljenje športom te kroz športsku poduku 
pripremati nadarene za daljnje športsko 
usavršavanje u športskim klubovima. Program 
športa djece i mladeži organizira se ponajprije 
preko učeničkih športskih klubova u osnovnim i 
srednjim školama. Za tu svrhu Vukovarsko-
srijemska županija planira izdvojiti 250.000,00 
kuna i taj iznos dodjeljuje se Savezu školskih 
športskih društava Vukovarsko-srijemske 
županije, koji provodi i organizira školska 
športska takmičenja, a sukladno članku 17. 
Zakona o športu. 
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 Na razini Županije temeljem zakonske 
regulative osnovan je Savez školskih športskih 
društava Vukovarsko-srijemske županije, čija je 
zadaća usklađivanje aktivnosti školskih športskih 
društava, te provođenje i realiziranje natjecanja. 
Sredstva za rad i aktivnosti SŠŠD VSŽ 
osiguravaju se iz proračuna jedinica područne 
(regionalne) samouprave (članak 55. stavak 4. 
Zakona o športu). Predviđena financijska sredstva 
utrošit će se na natjecanja školskih športskih 
društava (organizacija i sudjelovanje), opremu i 
rekvizite, materijalne troškove, te nagrade za 
najbolje školske športske klubove i pojedince.  
 Hrvatski školski športski savez, Propisnikom 
natjecanja školskih športskih društava osnovnih i 
srednjih škola definira športove, pravila 
ponašanja, kao i sve ostale potrebne smjernice za 
realizaciju ovog programa.  
 Program će uključivati sljedeće športove:  

- osnovne škole  
1. mali nogomet  
2. košarka m,ž  
3. atletika m,ž  
4. odbojka m,ž  
5. rukomet m,ž  
6. stolni tenis m,ž  
7. tenis m,ž  
8. streljaštvo m,ž  
9. gimnastika m,ž  
10. šah m,ž  
11. plivanje m,ž  
12. kros m,ž  
13. badminton m,ž 
- srednje škole  
1. mali nogomet  
2. košarka m,ž  
3. atletika m,ž  
4. odbojka m,ž  
5. rukomet m,ž  
6. stolni tenis m,ž  
7. kros m,ž  
8. badminton m,ž. 

 Putem sustava natjecanja, Županijska 
natjecanja okupit će najbolje momčadi gradskih 
(općinskih) natjecanja. Slijedom toga, najbolje 
momčadi Županijskog natjecanja stječu pravo 
nastupa na regionalnom natjecanju (obuhvaćeno 
je područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-
srijemske, Virovitičko-podravske, Brodsko-
posavske, te Požeško-slavonske županije), a 
pobjednici ovog natjecanja predstavljaju regiju 
"Istok" na državnom prvenstvu školskih športskih 
društava osnovnih i srednjih škola.  
 
4. Financiranje športskih trenera 876.000,00 kn 
 Trener, u smislu Zakona o športu je osoba 
koja programira i provodi športsku pripremu, 
športsku rekreaciju i športsku poduku. Trener 
mora imati stručnu spremu najmanje na razini 
trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu. 
Poslove trenera može obavljati i osoba: 
– koja je za te poslove osposobljena putem 
ustanove za osposobljavanje kadra na temelju 
programa za stjecanje licencije krovnih svjetskih 
ili europskih udruženja određenog športa, 
– koja je osvojila medalju na olimpijskim igrama, 

svjetskim ili europskim seniorskim prvenstvima, 
a stručno je osposobljena putem ustanove za 
osposobljavanje kadra u športu, 
– koja je poslove trenera obavljala najmanje 15 
godina do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, 
a stručno je osposobljena putem ustanove za 
osposobljavanje kadra u športu. Osobom 
osposobljenom za rad u športu (instruktor, 
voditelj, i sl.) smatra se osoba koja podučava 
građane osnovnoj tehnici pojedinog športa ili 
provodi športsku rekreaciju građana, a 
osposobljena je za taj rad putem ustanove za 
osposobljavanje kadra u športu, s time da 
športsku-rekreaciju građana može provoditi samo 
na temelju programa kojega je izradila osoba koja 
ima najmanje stručnu spremu propisanu za 
trenera prvostupnika 
 Trener i osobe koje mogu obavljati poslove 
trenera imaju pravo na nagrade za športska 
ostvarenja.  
 Gruba snimaka stanja na području naše 
Županije ukazuje na problem nedostatka stručnih 
kadrova u športu, ali i u tjelesnoj i zdravstvenoj 
kulturi. Starosna struktura i stručna sprema 
postojećih kadrova u nerazmjeru su sa stvarnim 
potrebama i zakonskim odredbama.  
              
5. Ostale sportske donacije 480.000,00 kn 

Na području Županije permanentno se 
održavaju i organiziraju športske manifestacije, 
kako od županijskog, tako i nacionalnog interesa 
pa i šire. Županija, putem svog Upravnog odjela 
za školstvo, kulturu i šport, a u skladu s 
mogućnostima podržava i sufinancira takve 
priredbe i pomaže u njihovoj organizaciji. 

Kako ne postoji mogućnost da se unaprijed 
isplaniraju i točno predvide, kako priredbe koje 
će se organizirati, tako i njihovi troškovi, dio 
sredstava će se izdvojiti nakon primitka zahtjeva 
od strane športske udruge koja se pojavljuje kao 
organizator i domaćin takmičenja.  
    Športska društva i udruge kojima se 
financijski pomaže i sufinanciraju njihovi 
programi rada djeluju potpuno na amaterskoj 
osnovi i bez pomoći društvene zajednice ne bi 
mogli opstati. 
 Pomoć će se dodjeljivati prema pristiglim 
zahtjevima, a za realizaciju određenih programa 
udruga s tim da se pridržavamo zadanih 
financijskih okvira za pojedine programe. 
 S ove pozicije intervenirat će se za pomaganje 
športsko-rekreacijskih aktivnosti mladeži, a s 
obzirom na potrebu razvijanja bavljenja športom 
među mlađom populacijom na području naše 
Županije. Osobita će se pozornost pokloniti 
razvoju djece koja se bave bazičnim športovima 
poput atletike, plivanja, gimnastike i dr. 
      Tjelesna kultura i športske aktivnosti invalida 
segment je na koji se isto mora obratiti pozornost. 
Program je namijenjen korisnicima s posebnim 
zahtjevima čiji je broj, nakon ratnih godina, 
nažalost povećan. Program bi trebao obuhvaćati 
članove tih udruga koji pokažu sklonosti i 
sposobnosti za redovito treniranje i natjecanje na 
koji se način kroz šport i socijalno integriraju. 
Plivanje, stolni tenis, streljaštvo, boćanje, 
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kuglanje, veoma su popularni među tom 
populacijom, ali postoje i aktivnosti i u drugim 
športovima. Stoga će se pomoć dodjeljivati prema 
zahtjevima koji budu  pristizali od tih udruga, a 
nakon provjere opravdanosti istih. 

Moramo napomenuti da će i druge udruge biti 
korisnici naših sredstava koja ćemo dodjeljivati 
sukladno pristiglim zahtjevima i trenutnim 
financijskim mogućnostima, a koja nismo 
trenutno u mogućnosti detaljno specificirati. 

 
6. Troškovi korištenje školskih dvorana (školski 
klubovi)  40.000,00 kn 
 Ovim programom osigurava se pomoć kod 
troškova korištenja i održavanja školskih dvorana 
na prostoru Županije a kao preduvjeta za 
organizaciju športskih aktivnosti uopće. Program 
korištenja športskih dvorana u funkciji je 
kvalitetnijeg rada s mlađim uzrasnim 
kategorijama, a osmišljen je kao dopuna 
nedostatku zatvorenih športskih objekata. Uvjeti, 
kriteriji i način korištenja školskih dvorana 
regulirani su Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i 
postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora 
i opreme školskih ustanova i Odlukom o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, 
kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u 
zakup prostora i opreme školskih ustanova.  
 
7. Sportske igre mladih  30.000,00 kn 
 Ova stavka programa odnosi se na 
organiziranje i pokroviteljstvo Sportskih igara 
mladih na području naše županije. Sportske igre 
mladih provode se unutar Nacionalnog sportsko-
rekreacijskog programa za djecu i mladež. U 
Vukovarsko-srijemskoj županiji održavaju su se 
tijekom lipnja i srpnja, a završna finalna 
natjecanja tijekom kolovoza 2010. godine u 
Splitu. Ovu nacionalnu sportsko-rekreacijsku 
priredbu podupire i Vlada RH putem Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa te Državnog 
zavoda za zaštitu obitelji materinstva i mladeži, a 
aktivno su uključena i druga ministarstva. 
 

III. 
 Programe iz točke II., podtočke 2. i 3., na 
prijedlog Športske zajednice, odnosno Saveza 
školskih športskih društava, donosi Vukovarsko-
srijemska županija zajedno s godišnjim 
proračunom. 
 Sredstvima za zadovoljavanje javnih potreba a 
koje se odnose na poticanje i promicanje športa, 
provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i 
studenata, djelovanje športskih udruga, športskih 
zajednica i saveza, športska priprema, natjecanja 
(domaća i međunarodna), te opća i posebna 
zdravstvena zaštita športaša, zapošljavanja osoba 
za obavljanje stručnih poslova u športu, športska 
rekreacija građana, športske aktivnosti osoba s 
teškoćama u razvoju i invalidnih osoba raspolaže 
Zajednica športskih saveza Vukovarsko-
srijemske županije. Sredstva za izvršenje 
navedenih programa zadovoljavanja javnih 
potreba u športu Vukovarsko-srijemska županija 
prenosi na račun Zajednice športskih saveza 
Vukovarsko-srijemske županije. 

 O izvršenju programa javnih potreba iz točke I. 
stavka 3. (podtočke 1. do 7.) i utrošku sredstava 
športska zajednica izvještava Županiju u 
rokovima propisanim Zakonom o proračunu. 
 Upravni odjel za školstvo, kulturu i šport 
nadležan za poslove športa prati i nadzire 
izvršenje programa javnih potreba iz točke I. 
stavka 3. (podtočke 1. do 7.), te prati korištenje i 
utrošak sredstava za te programe.   
     Ovaj Program javnih potreba u športu prije 
svega je u funkciji očuvanja postojeće razine 
kvalitete športa u našoj Županiji. Bolja športska 
budućnost moguća je jedino uz izgradnju nove 
športske infrastrukture, školovanja novih mladih 
stručnih kadrova, te osiguravanjem znatno većih 
financijskih sredstava za športsku djelatnost. 
Istovremeno, to znači i bitno različite programe 
od dosadašnjih, uokvirene u odgovarajuću 
strategiju razvoja.  
 

IV. 
Program će biti objavljen u «Službenom 

vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 620-01/10-01/60 
URBROJ: 2196/1-03-10-2 
Vinkovci, 16. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
Antun Žagar, ing. graf. 

 
 
 
 

Temeljem članka 20. Zakona o tehničkoj 
kulturi («Narodne novine» Republike Hrvatske 
broj: 76/93 i 11/94), članka 17. i 40. Statuta 
Vukovarsko-srijemske županije te članka 64. 
Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije («Službeni vjesnik» Županije broj: 
9/09.), Skupština Vukovarsko-srijemske županije 
na 10.  sjednici održanoj 16. lipnja 2010. godine,  
donosi: 
 

ODLUKU  O RASPOREDU SREDSTAVA 
PO PROGRAMU JAVNIH POTREBA U 

TEHNIČKOJ KULTURI ZA 2010. GODINU 
 

I. 
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u 

tehničkoj kulturi za koje ostvarivanje se 
osiguravaju sredstva u Proračunu Vukovarsko-
srijemske županije. Korisnicima će se sredstva 
doznačivati temeljem Odluke o izvršavanju 
Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 
2010. godinu. 

Javne potrebe u tehničkoj kulturi jesu 
aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi 
koje Vukovarsko-srijemska županija određuje da 
su od značaja za Županiju, a u svezi s: 

1. poticanjem i 
promicanjem tehničke 
kulture na području 
Županije 

2. programima odgoja, 
obrazovanja i 
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osposobljavanja djece i 
mladeži za stjecanje 
tehničkih, tehnoloških i 
informatičkih znanja i 
vještina 

3. specifičnim 
programima odgoja, 
obrazovanja i 
osposobljavanja djece i 
mladeži za stjecanje 
tehničkih, tehnoloških i 

informatičkih znanja i 
vještina koji 
obuhvaćaju darovitu i 
hendikepiranu djecu. 

 
II. 

Sredstva osigurana županijskim Proračunom za 
2010. godinu u iznosu od 180.000,00 kuna 
raspoređuju se: 

        

1. Županijska zajednica tehničke kulture 100.000,00 

(plaća tajnika, materijalni troškovi i sufinanciranje)  

  

2. Programi i manifestacije klubova i udruga   

tehničke kulture na području Županije 80.000,00 

  

 - Društvo pedagoga tehničke kulture VSŽ 3.000,00 

 - Gradska zajednica tehničke kulture Vinkovci 3.000,00 

 - Foto klub Vinkovci 7.000,00 

 - Foto klub Vukovar 7.000,00  

 -Radio klub Vinkovci 3.000,00   

                - Radio klu Županja  3.000,00 

 - Radio klub Vukovar 3.000,00  

 - Informatički klub Vinkovci 3.000,00 

 - Klub inovatora Vinkovci 3.000,00 

 - Klub inovatora Inventum Ilok 3.000,00 

 - DAGIT 3.000,00   

 - Aero klub Borovo 6.000,00 

 - Aero klub «Fenix» Cerić¸ 6.000,00 

 - Zrakoplovni klub «Vrabac» Vinkovci 6.000,00 

 - Kajak-kanu klub Cibalae 6.000,00 

 - Kajak-kanu klub Vibrobeton 6.000,00 

 - Klubovi mladih tehničara u OŠ i SŠ 3.000,00 

 - Informatička udruga općine Nijemci 3.000,00 

 - Udruga korisnika bežičnih sustava Grwireless Gradište 3.000,00 

   

SVEUKUPNO: 180.000,00 
                                                                                                 

III. 
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 

2010. godinu objavit će se u «Službenom 
vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije. 

 
 

KLASA: 630-01/10-01/04 
URBROJ: 2196/1-03-10-2 
Vinkovci, 16. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
Antun Žagar, ing. graf 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Broj 11. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

12

Temeljem članka 29. Zakona o ustanovama 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj: 
76/93), članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-
srijemske županije, te članka 64. Poslovnika 
Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 
(«Službeni vjesnik» Županije broj: 9/09), 
Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 10. 
sjednici održanoj 16. lipnja 2010. godine, donosi: 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju 

i promjeni djelatnosti 
Doma zdravlja Vinkovci 

 
I. 

 Daje se suglasnost na Odluku o proširenju i 
promjeni djelatnosti Doma zdravlja Vinkovci 

koju je donijelo Upravno vijeće na sjednici 
održanoj dana 26. veljače 2010. godine. 
 

II. 
 Odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 510-03/10-01/01 
URBROJ: 2196/1-03-10-3 
Vinkovci, 16. lipnja 2010. godine 
 

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

 
 Temeljem članka 28. Statuta Grada Iloka 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 10/09), Gradsko vijeće Grada 
Iloka, na svojoj 12. sjednici održanoj 18. svibnja 
2010. godine, donosi: 

 
ODLUKU 

o ukidanju statusa općeg dobra pod upravom 
Grada Iloka 

 
Članak 1. 

  Ukida se status općeg dobra pod upravom 
Grada Iloka za  nekretnine upisane u z.k. ul br. 
1974, k.o. Šarengrad: 

- k.č. br. 38 / Dio Mjesnog prostora, 
površine 92 m², 

- k.č. br. 44 / Dio Dunavske ulice, 
površine 181 m². 

  
Članak 2. 

 Odluka stupa na snagu osam dana  od objave 
u «Službenom vjesniku» Vukovarsko–srijemske 
županije. 
 
KLASA: 940-01/10-01/18 
URBROJ: 2196/02-02-10-02 
Ilok, 18. svibnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
Vlado Rotim 

 
 
 
 

Temeljem članka 28. Statuta Grada Iloka 
(“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 10/09), Gradsko vijeće Grada 
Iloka, na svojoj 12. sjednici održanoj 18. svibnja 
2010. godine, donosi: 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti «AGRO-SRIJEMU“ 

d.o.o. 
 

Članak 1. 
 Daje se suglasnost tvrtki „AGRO-SRIJEM“ 
d.o.o., V. Kraljevića br. 1/B iz Iloka za postupak 
parcelacije i legalizaciju postojećih građevina 
izgrađenih na  k.č. br. 38, u naravi Mjesni 
prostor, površine 552 m² i k.č. br. 44, u naravi 
Dunavska ulica, površine 1565 m², zk. ul. br. 
1974, k.o. Šarengrad, OPĆE DOBRO pod 
upravom Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, 
Ilok. 
 

Članak 2. 
 Odluka stupa na snagu osam dana  od objave 
u «Službenom vjesniku» Vukovarsko–srijemske 
županije. 
 
 
 

 
KLASA: 940-01/10-01/18 
URBROJ: 2196/02-02-10-03 
Ilok, 18. svibnja 2010. 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 12. sjednici održanoj 18. svibnja 2010. 
godine, donosi:  

  
ZAKLJUČAK 

o davanju zemljišta na korištenje 
   

Članak 1. 
Goranu Krutak iz Bapske, Kneza Trpimira 2, 

odobrava se korištenje dijela nekretnine 
(dvorište) površine 2000 m², na k.č. br. 2477,  
z.k. ul. br. 1703, k.o. Šarengrad, u naravi kuća i 
dvorište Pajzoš, ukupne površine 4290 m², u 
vlasništvu Republike Hrvatske, zaključno sa 31. 
prosincom 2010. 

 
Članak 2. 

Korisnik poljoprivrednog zemljišta obvezuje se 
na plaćanje naknade za korištenje, utvrđenoj na 
temelju Pravilnika o početnoj cijeni 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 
natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini 
naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i 
koncesiju za ribnjake („Narodne novine“ br. 
40/09). 

 
Članak 3. 

Odluka stupa na snagu osam dana od objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
  
KLASA: 320-02/10-01/101 
URBROJ: 2196/02-02-10-02 
Ilok, 18. svibnja 2010. godine 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

Vlado Rotim 
 
 
  
  
 Temeljem članka 28. Statuta Grada Iloka 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj 10/09), Gradsko vijeće Grada Iloka, 
na svojoj 12. sjednici održanoj 18. svibnja 2010. 
godine, donosi: 

 
ZAKLJUČAK 

o povratu uplaćenih sredstava 
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Članak 1. 
 Sukladno Odluci o posebnim mjerama 
pomoći poljoprivrednim proizvođačima u 
uvjetima financijske krize (KLASA: 320-01/10-
01/02, URBROJ: 503/01-08-10-2 Vlade RH, 
poljoprivredna se gospodarstva oslobađaju 
obveze plaćanja naknade zakupa državnoga 
poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu u 
dijelu koji je prihod državnog proračuna. 

 

Članak 2. 
 Ovaj zaključak bit će objavljen u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 320-02/10-01/95 
URBROJ: 2196/02-02-10-02 
Ilok, 12. svibnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
Vlado Rotim 

 
 
 
 
 Temeljem članka 28. Statuta Grada Iloka 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj 10/09), Gradsko vijeće Grada Iloka, 
na svojoj 12. sjednici održanoj 18. svibnja 2010. 
godine, donosi: 

 
ZAKLJUČAK 

o neoslobađanju plaćanja naknade zakupa 
 

Članak 1. 
 Sukladno Odluci o posebnim mjerama 
pomoći poljoprivrednim proizvođačima u 
uvjetima financijske krize (KLASA: 320-01/10-
01/02, URBROJ: 503/01-08-10-2 Vlade RH, 
poljoprivredna gospodarstva se neoslobađaju 
obveze plaćanja naknade zakupa državnoga 
poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu u 
dijelu koji je prihod Grada Iloka. 
 

Članak 2. 
 Ovaj zaključak bit će objavljen u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 320-02/10-01/95 
URBROJ: 2196/02-02-10-03 
Ilok, 18. svibnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
Vlado Rotim 

 
 
 
 
 Na temelju članka 6. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine“ Republike Hrvatske broj:  
28/10) i članka 28. Statuta Grada Iloka 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 10/09), Gradsko vijeće Grada 
Iloka, na prijedlog gradonačelnika na svojoj 13. 
sjednici održanoj 10. lipnja 2010. donosi: 
 

ODLUKU 
o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez 
zasnivanja radnog odnosa 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se visina naknade za 
rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (u 
nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa. 

 
Članak 2. 

 Dužnosnici koji dužnost obavljaju bez 
zasnivanja radnog odnosa imaju pravo na 
naknadu za rad u bruto iznosu od 50% umnoška 
koeficijenta za obračun plaće dužnosnika, koji 
odnosnu dužnost obavlja profesionalno i 
osnovice za obračun plaća, i to: 

- gradonačelnik: u iznosu od 
7.639,13 kuna bruto; 

- zamjenik gradonačelnika: u iznosu 
od 6.019,18 kuna bruto. 

 
Članak 3. 

 Rješenja o utvrđivanju naknade za rad 
dužnosnika iz članka 1. ove Odluke donosi 
pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela. 
 

Članak 4. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o koeficijentu i osnovici za 
utvrđivanje plaće gradonačelnika (KLASA: 400-
01/09-01/16, URBROJ: 2196/02-02-09-1) od 30. 
lipnja 2009. godine. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o naknadi za 
dogradonačelnika (KLASA: 400-01/09-01/16, 
URBROJ: 2196/02-02-09-2) od 30. lipnja 2009. 
godine. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2010. i 
bit će objavljena u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 120-01/10-01/02 
URBROJ: 2196/02-02-10-01 
Ilok, 10. lipnja 2010. godine 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

Vlado Rotim 
 
                  
 

          
 
 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 28/10) i članka 28. Statuta 
Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-
srijemske županije broj: 10/09), Gradsko vijeće 
Grada Iloka, na prijedlog gradonačelnika, na 
svojoj 13. sjednici održanoj 10. lipnja 2010. 
donosi: 
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ODLUKU 
o plaći i drugim pravima gradonačelnika 

i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se osnovica i 

koeficijenti za obračun plaće gradonačelika i 
zamjenika gradonačelnika (u nastavku teksta: 
dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz radnog 
odnosa. 

Članak 2. 

 Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i 
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 za 
svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno 
najviše za 20%. 
 Ako bi plaća za rad dužnosnika, bez uvećanja 
za radni staž, utvrđena na temelju ove Odluke 
bila veća od zakonom propisanog odraničenja, 
dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu 
dopuštenom zakonom. 
 

Članak 3. 
 Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 
4.630,14 kuna bruto. 
 

Članak 4. 
 Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose: 

- za obračun plaće gradonačelnika - 
3,3, 

- za obračun plaće zamjenika 
gradonačelnika - 2,6. 

 
Članak 5. 

 Dužnosnik koji dužnost obavlja 
profesionalno, druga prava iz radnog odnosa 
ostvaruju u skladu s općim propisima o radu te s 
općim aktima Grada, odnosno kolektivnim 
ugovorom, koji se primjenjuje na službenike i 
namještenike u općinskim upravnim tijelima, ako 
zakonom nije drukčije propisano. 
 

Članak 6. 
 Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava 
dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik 
Jedinstvenoga upravnog odjela. 
 

Članak 7. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o koeficijentu i osnovici za 
utvrđivanje plaće gradonačelnika (KLASA: 400-
01/09-01/16, URBROJ: 2196/02-02-09-1) od 30. 
lipnja 2009. godine. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o naknadi za 
dogradonačelnika (KLASA: 400-01/09-01/16, 
URBROJ: 2196/02-02-09-2) od 30. lipnja 2009. 
godine. 
 

Članak 8. 
 Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2010. 
godine i bit će objavljena u «Službenom 
vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije. 
 

KLASA: 120-01/10-01/02 
URBROJ: 2196/02-02-10-02 
Ilok, 10. lipnja 2010. godine 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

Vlado Rotim 

Temeljem članka 28. Statuta Grada Iloka 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 10/09), Gradsko vijeće Grada Iloka 
na svojoj 13. sjednici održanoj 10. lipnja 2010. 
godine donosi: 
 

ODLUKU 
o usvajanju izvješća 

 
Članak 1. 

 Usvaja se izvješće «Komunalija» d.o.o. za 
2009. godinu 

Članak 2. 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 402-01/10-01/30 
URBROJ: 2196/02-02-10-02 
Ilok, 10. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
Vlado Rotim 

 
 
 
 
 Temeljem članka 14. Statuta Grada Iloka 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije br. 10/09), Gradsko vijeće Grada Iloka, 
na svojoj 13. sjednici održanoj 10. lipnja 2010. 
godine donosi: 
 

ODLUKU 
o povjeravanju odlagališta 

 
Članak 1. 

 Tvrtki „Komunalije“ d.o.o. iz Iloka, J. 
Benešića 49, povjerava se odlagalište „Božino 
brdo“ (k.č. 1942, 1943, 1947, 1949, 1950 i 
1946/1, upisane u k.o. Ilok), radi odlaganja i 
zbrinjavanja otpada ključnog broja 
 20 03 01   miješani komunalni otpad i 
 20 03 07   glomazni otpad. 

 

Članak 2. 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 

 
KLASA: 363-01/10-01/43 
URBROJ: 2196/02-02-10-01 
Ilok, 10. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
Vlado Rotim 

 
 
 
 
 
Na temelju članka 31. st. 7. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“  
Republike Hrvatske broj: 6/03-proč. tekst, 82/04, 
178/04, 38/09 i 79/09) i članka 28. Statuta Grada 
Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
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županije broj: 10/09), Gradsko vijeće Grada Iloka 
na svojoj 13. sjednici održanoj 10. lipnja 2010. 
godine, donosi: 
 

ODLUKU 
O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 
Članak 1. 

Ovom se odlukom utvrđuju visina, način, 
uvjeti i mjerila za obračun i plaćanje komunalnog 
doprinosa. 

 
Članak 2. 

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je 
vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi 
građevina, odnosno investitor. 

 
Članak 3. 

Komunalni doprinos prihod je Grada Iloka, a 
namijenjen je za financiranje gradnje i korištenja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture: 

1. javnih površina (javne zelene površine, 
pješačke staze, pješačke zone, trgovi, 
parkovi, dječja igrališta i drugo, 
sukladno Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu); 

2. nerazvrstanih cesta (ceste koje se 
koriste za promet po bilo kojoj osnovi i 
koje su pristupačne većem broju 
korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u 
smislu posebnih propisa); 

3. groblja; 
4. javne rasvjete (javna rasvjeta za 

rasvjetljavanje javnih površina, javnih 
cesta koje prolaze kroz naselje i 
nerazvrstanih cesta). 

 
Članak 4. 

Gradnja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture iz članka 3. ove Odluke, pored 
sredstava komunalnog doprinosa, financira se i 
iz: 

1. Proračuna Grada Iloka, 
2. naknada za koncesiju, 
3. drugih izvora utvrđenih posebnim 

zakonima i po osnovi dragovoljnih 
donacija i učešća. 

 
Članak 5. 

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture po odredbama ove Odluke 
podrazumijeva se gradnja novih te rekonstrukcija 
i sanacija postojećih objekata i uređaja. 

 
Članak 6. 

Prostorna područja Grada Iloka za obračun i 
plaćanje komunalnog doprinosa razvrstavaju se, 
ovisno o pogodnosti položaja i stupnju 
opremljenosti objektima i uređajima komunalne 
infrastrukture, u tri zone, a obuhvaćaju: 

I. ZONA: Trg Nikole Iločkog, Trg 
žrtava domovinskog rata, J. Benešića, Trg 
križnog puta, Koševi, Dr. Franje Tuđmana, Trg 
sv. Ivana Kapistrana, Šetalište o. M. Barbarića, 
Vlatka Kraljevića. 

II. ZONA: Dunavska, A. Starčevića, A. 
Šenoe, G. Štipka, A Benešića (do semafora), 

Kralja Tomislava, Braće Đaković, J.J. 
Strossmayera (od Trga J. Vuletića do A. 
Benešića), Trg J. Vuletića, S. Radića (do 
Zagrebačke), Zagrebačka, Hercegovačka, A. 
Cesarca, M. Papka, Srijemska, I. Gundulića, Lj. 
Gaja, A.G. Matoša, M. Krleže, V. Nazora, V. 
Mačeka, Zrinski Frankopanska, M. Gupca, I. 
Meštrovića, Židovska, Ribarska, Školska, I.G. 
Kovačića (do mlina), Trg Adama Vereša, 
Masarikova, Lj. Štura, P. Preradovića, M. 
Štefanika, J. Maliaka, Grobljanska, Staklenac (do 
Voršakove). 

III. ZONA: Fruškogorska, Matice 
Hrvatske, T. Bošnjaka, Vinogradska, Srijemska, 
M. Čobankovića, J. Meštrovića, E. Kvaternika, 
I.G. Kovačića (od mlina), S. Zajaca, Ribnjak, A. 
Stepinca, Kneza Branimira, Kralja Zvonimira, 
Kneza Trpimira, Staklenac (od Voršakove), 
Voršakova, T. Ujevića, A.B. Šimića, J.J. 
Strossmayera (od semafora), A. Benešića (od 
semafora), Principovac, Radoš, Lovka, Bišket, 
Renovo, te naselja Šarengrad, Bapska i Mohovo. 

IV. ZONA: sve ostale rudine. 
 

Članak 7. 
 Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog 
doprinosa po m³ građevine, kako slijedi: 
1.   za prvu zonu: 40 kn/m³ 
2.   za drugu zonu: 30 kn/m³ 
3.   za treću zonu: 20 kn/m³ 
4.   za četvrtu zonu: 10 kn/m³ 
5. fizičke i pravne osobe vlasnici građevne 
čestice, odnosno investitori, građevine 
namijenjene obavljanju proizvodnje, obrtničke ili 
bilo koje druge registrirane djelatnosti, plaćaju 
komunalni doprinos u iznosu od 50 kn/m³ 
građevine koja se gradi na građevinoj čestici. 
  

Članak 8. 
Komunalni doprinos za građevine koje se 

grade na građevinskoj čestici na kojoj se 
postojeća građevina uklanja ili kada se postojeća 
građevina dograđuje ili nadograđuje 
(rekonstruira), obračunava se za razliku u obujmu 
u odnosu na prijašnju građevinu odnosno 
postojeće stanje. 
 

Članak 9. 
Iznimno od odredbe stavka 1. članka 7. ove 

odluke, za otvorena igrališta i druge otvorene 
građevine komunalni se doprinos obračunava po 
m² (četvornom metru) tlocrtne površine te 
građevine. 
 

Članak 10. 
Obujam građevine za obračun komunalnog 

doprinosa utvrđuje se sukladno propisu ministra u 
čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo. 

Za obračun komunalnog doprinosa za 
pomoćne građevine izvan glavnog objekta koje se 
grade na istoj građevinskoj čestici (garaže, 
kotlovnice, drvarnice, spremišta, gospodarske 
građevine i sl.) uzima se 50% obujma. 

Oveznik je dužan Gradu Iloku prijaviti svaku 
promjenu obujma građevine koja se iskaže po 
završenoj gradnji, na osnovu čega će Grad izdati 
novo rješenje o visini komunalnog doprinosa. 
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Članak 11. 
Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju 

se investitori građevina koje su namijenjene: 
zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, 
tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom, 
osnovnoškolskom i srednjoškolskom 
obrazovanju, kao i potrebama javnih ustanova i 
trgovačkih društava u vlasništvu Grada Iloka. 

Također se od plaćanja komunalnog doprinosa 
oslobađaju invalidi Domovinskog rata, i to u 
razmjeru s postotkom invalidnosti. 

Vlasnik građevinske čestice, odnosno 
investitor, ako to zatraži, bit će oslobođen 
plaćanja 50% iznosa za komunalni doprinos ako 
se na toj čestici gradi objekt namijenjen 
obavljanju proizvodne, obrtničke ili bilo koje 
druge registrirane djelatnosti. 

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj 
oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa 
osiguravaju se u gradskom proračunu, iz 
sredstava poreznih prihoda. 
 

Članak 12. 
Uz suglasnost Grada Iloka, obveznik 

komunalnog doprinosa može i sam snositi 
troškove gradnje nerazvrstane ceste i objekata i 
uređaja na njoj, te će mu se ti troškovi gradnje 
priznati u visini ukupne obveze plaćanja 
komunalnog doprinosa. 

Radnje i postupci iz prethodnog stavka ovog 
članka moraju biti utvrđene pismenim ugovorom 
između obveznika i Grada Iloka. 

 
Članak 13. 

Obveznik komunalnog doprinosa plaća 
komunalni doprinos jednoobročno ili na 
mjesečne rate. 

Ako se radi o većim investicijama od interesa 
za Grad, Gradsko vijeće može svojom odlukom, 
na prijedlog gradonačelnika, utvrditi posebne 
uvjete plaćanja, smanjiti ili čak osloboditi 
obveznika plaćanja komunalnog doprinosa. 
 

Članak 14. 
Rješenje o komunalnom doprinosu temeljem 

ove odluke donosi Jedinstveni upravni odjel, po 
primitku projektne dokumentacije tijela državne 
uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može 
graditi. 

Rješenje iz stavka 1. ovog članka obavezno 
sadrži: 

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

2. način i rokove plaćanja komunalnog 
doprinosa; 

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

4. popis objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture koje će Grad Ilok 
izgraditi u skladu s Programom gradnje 
objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture; 

5. obvezu Grada Iloka o razmjernom 
povratu sredstava u odnosu na 
izrađenost objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture iz popisa objekata i 
uređaja koje je jedinica lokalne 
samouprave dužna izgraditi. 

 
Članak 15. 

Obveza plaćanja komunalnog doprinosa 
počinje teći od dana konačnosti rješenja o 
komunalnom doprinosu. 

Po uplati komunalnog doprinosa (ili prve rate 
kod obročne otplate komunalnog doprinosa) 
izdaje se potvrda o uplati, a radi dobivanja akta 
na temelju kojeg se može graditi. 

 
Članak 16. 

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu 
izdaje nadležno upravno tijelo. 
 

Članak 17. 
Protiv rješenja o komunalnom doprinosu može 

se izjaviti žalba nadležnomu županijskom odjelu. 
 

Članak 18. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-
srijemske županije. 
 

Članak 19. 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti 

Odluka o komunalnom doprinosu («Službeni 
vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj: 
4/01). 
 
KLASA: 363-03/10-01/17 
URBROJ: 2196/02-02-10-02 
Ilok, 10. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
Vlado Rotim 

 

 

 
GRAD ILOK 

AKTI GRADONA  ELNIKA
 

Na temelju članka 40. Statuta Grada Iloka 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 10/09) te članka 89. Zakona o 
gradnji („Narodne novine“ Republike Hrvatske 
broj: 175/03 i 100/04), gradonačelnik Grada Iloka 
donosi:  
 

 
ODLUKU 

o dozvoli prava građenja 
 

Članak 1. 
 Domu zdravlja Vukovar, Sajmište 1, OIB: 
97187252071, daje se dozvola za pravo građenja 
na nekretnini upisanoj u k.o. Ilok, k.č. 3639/1 u 

Č
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naravi voćnjak Radoško brdo, a radi ishođenja 
građevinske dozvole te upisa građevine u 
zemljišne knjige. 
 

Članak 2. 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 

 
KLASA: 361-01/10-01/09 
URBROJ: 2196/02-01-10-02 
Ilok, 9. lipnja 2010. 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 prihvaćanju interventnih mjera 

 
Članak 1. 

Prihvaća se Operativni plan „Komunalija“ 
d.o.o., glede interventnih mjera u slučaju 
izvanrednog zagađenja crpilišta „Skela“ Ilok, 
od 10. studenoga 2009. 

 
Članak 2. 

Ova odluka stupa osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 363-01/10-01/39 
URBROJ: 2196/02-01-10-02 
Ilok, 9. lipnja 2010. 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 prihvaćanju interventnih mjera 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Operativni plan 

„Komunalija“ d.o.o., glede interventnih mjera u 
slučaju izvanrednog zagađenja crpilišta 
„Mohovo“ Mohovo, od 10. studenoga 2009. 

 
Članak 2. 

Ova odluka stupa osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 

KLASA: 363-01/10-01/39 
URBROJ: 2196/02-01-10-03 
Ilok, 9. lipnja 2010. 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 prihvaćanju interventnih mjera 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Operativni plan „Komunalija“ 

d.o.o., glede interventnih mjera u slučaju 
izvanrednog onečišćenja, od 10. studenoga 
2009. 

 
Članak 2. 

Ova odluka stupa osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 363-01/10-01/39 
URBROJ: 2196/02-01-10-04 
Ilok, 9. lipnja 2010. 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 davanju suglasnosti 
 

Članak 1. 
Daje se suglasnost za pravo građenja 

„Komunalijama“ d.o.o., Ilok, Julija Benešića 49, 
radi rekonstrukcije spojnog cjevovoda Mohovo-
Šarengrad (k.č. 2578, 2597 k.o. Šarengrad i k.č. 
804 k.o. Mohovo). 

 
Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 

 
KLASA: 363-01/10-01/38 
URBROJ: 2196/02-01-10-02 
Ilok, 2. lipnja 2010. godine 

 
GRADONAČELNIK: 

Miroslav Janić, dipl.krim. 
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Sukladno članku 6. Odluke o ugostiteljskoj 
djelatnosti (Pročićšeni tekst, 13. veljače 2003. 
godine) i temeljem članka 40. Statuta Grada Iloka 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj:  
10/09), gradonačelnik Grada Iloka donosi: 

 
ODLUKU 

o produljenju radnog vremena 
 

Članak 1. 
Produžava se radno vrijeme ugostiteljskih 

objekata na području Grada Iloka, i to za jedan 
sat (do 01.00 sati, umjesto do 24.00), za 
razdoblje od 12. lipnja do 30. rujna 2010. 
godine. 

 
Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i bit će 
objavljena u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
KLASA: 053-01/10-01/44 
URBROJ: 2196/02-01-10-02 
Ilok, 11. lipnja 2010. godine 
 

GRADONAČELNIK: 
Miroslav Janić, dipl.krim. 

 
 

Temeljem članaka 35. i 391. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj: 91/96, 68/98, 
137/97, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08, 38/09 i 153/09) i članka 40. Statuta 

Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-
srijemske županije), a u vezi sa člankom 48. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08 i 36/09), sukladno Odluci Gradskog 
poglavarstva o davanju suglasnosti od 12. 
listopada 2006., gradonačelnik Grada Iloka 
donosi: 
 

ODLUKU 
o prijenosu prava vlasništva 

   
Članak 1. 

 Grad Ilok će s Hrvatskom 
elektroprivredom d.d. Zagreb sklopiti 
Kupoprodajni ugovor glede k.č. br. 2047/3, 
upisane u zk.ul.br. 4800, dvorište u ul. Ivana 
Gorana Kovačića, ukupne površine 73m², k.o. 
Ilok, temeljem kojega će Grad Ilok dozvoliti 
uknjižbu prava vlasništva na navedoj nekretnini. 
 

Članak 2. 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
KLASA: 940-01/10-01/21 
URBROJ: 2196/02-01-10-02 
Ilok, 14. lipnja 2010. godine 

 
GRADONAČELNIK: 

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

  
Na temelju članka 10. stavka 1.  Zakona o 

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» Republike 
Hrvatske broj: 28/10), Općinsko vijeće Općine 
Andrijaševci na prijedlog  Općinskog načelnika, 
na 11. sjednici održanoj dana 4. lipnja  2010. 
godine, donijelo je: 
 

ODLUKU 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za 
obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Andrijaševci. 
 

Članak 2. 
 Koeficijenti za obračun plaće službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Andrijaševci iznose: 

  

RADNO MJESTO KOEFICIJENT 

1.Pročelnik 5 ,4 

2.Viši referent za komunalne poslove –    komunalni 
redar 

4,7 

3.Referent za računovodstveno-knjigovodstvene 
poslove 

4,1 

4. Referent za upravno-administrativne poslove -
tajnik 

4,1 

 
Članak 3. 

 Najkasnije u roku 30 dana od stupanja na 
snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Andrijaševci donijet će 
pojedinačna rješenja o plaći službenika i 
namještenika zaposlenih u  Jedinstvenom 
upravnom odjelu. 
 
 Načelnik Općine Andrijaševci će u roku iz 
stavka 1. ovog članka donijeti rješenje o plaći 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. 

 
Članak 4. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o koeficijentima složenosti poslova 
za obračun bruto plaća (KLASA: 120-02/08-02, 

URBROJ:: 2188/02-02-08-31) od 4. travnja 
2008. godine. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 120-01/10-01/03 
URBROJ: 2188/02-03/10-264 
Rokovci, 4. lipnja 2010. godine   
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 

 
 
 
 
     Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» republike 
Hrvatske broj: 28/10), Općinsko vijeće Općine 
Andrijaševci na prijedlog  Općinskog načelnika, 
na 11. sjednici održanoj dana 4. lipnja 2010. 
godine, donijelo je: 
 

ODLUKU 
o naknadi za rad načelnika i zamjenika 

načelnika 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom određuje se visina naknade za 
rad načelnika i zamjenika načelnika, koji  dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

 
 

 
 
 

Članak 2. 
 Načelnik, koji dužnost obnaša bez zasnivanja 
radnog odnosa, ima pravo na naknadu za rad u  
 
 
 
bruto iznosu od  50 % umnoška koeficijenta za 
obračun plaće načelnika koji dužnost obnaša 
profesionalno i osnovice za obračun plaće. 
 Zamjenik načelnika, koji dužnost obnaša bez 
zasnivanja radnog odnosa, ima pravo na naknadu 
za rad u bruto iznosu od  50 % umnoška 
koeficijenta za obračun plaće zamjenika 
načelnika koji dužnost obnaša profesionalno i 
osnovice za obračun plaće. 
 

Članak 3. 
 Najkasnije u roku 30 dana od stupanja na 
snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog 
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upravnog odjela donijet će pojedinačna rješenja o 
naknadi za rad načelnika i zamjenika načelnika 
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog 
odnosa.  
 

Članak 4. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o vrijednosti koeficijenta za 
obavljanje volonterskog posla za načelnika 
Općine Andrijaševci (KLASA: 120-02/08-02, 
URBROJ:: 2188/02-02-08-31) od 4. travnja 
2008. godine. 

 
Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 120-01/10-01/02 
URBROJ:: 2188/02-03/10-264 
Rokovci, 4. lipnja 2010. godine   

 
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dina Rukavina Sokol, dr.med. 
 
 
 
 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj:  
28/10), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na 
prijedlog  Općinskog načelnika, na 11. sjednici 
održanoj dana 4. lipnja  2010. godine, donijelo je: 
 

ODLUKU 
o osnovici i koeficijentima za obračun plaće 

 načelnika i zamjenika načelnika 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom određuju se osnovica i 
koeficijenti za obračun plaće načelnika i 
zamjenika načelnika Općine Andrijaševci. 
 

Članak 2. 
 Plaću načelnika i zamjenika načelnika čini 
umnožak koeficijenta i osnovice za obračun 
plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu 
radnog staža, ukupno najviše za 20%. 
 Ako bi plaća načelnika, bez uvećanja za radni 
staž, utvrđena na temelju ove Odluke bila veća od 
zakonom propisanog ograničenja, načelniku se 
određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom 
zakonom. 

 
Članak 3. 

 Osnovica za obračun plaće načelnika i 
zamjenika načelnika jednaka je osnovici za 
obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Andrijaševci. 
 

Članak 4. 
 Koeficijenti za obračun plaće iznose: 
1. za načelnika – 6,5 
2. za zamjenika načelnika – 5,5. 
 

Članak 5. 
 Najkasnije u roku 30 dana od stupanja na 
snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela donijet će pojedinačna rješenja o 
plaći načelnika i zamjenika načelnika. 

 
Članak 6. 

 Ova Odluka odnosi se na načelnika i 
zamjenika načelnika koji  svoju dužnost obavljaju 
profesionalno. 
 

Članak 7. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o koeficijentima složenosti poslova 
za obračun bruto plaća (KLASA: 120-02/08-02, 
URBROJ:: 2188/02-02-08-31) od 4. travnja 
2008. godine i Rješenje  (KLASA: 120-02/09-02, 
URBROJ:: 2188/02-02/09-16) od 19. siječnja 
2009. godine. 
 

Članak 8. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 120-01/10-01/01 
URBROJ:: 2188/02-03/10-264 
Rokovci, 4. lipnja 2010. godine   
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 

 
 
 

 
Temeljem članka 33. Statuta Općine 

Andrijaševci («Službeni vjesnik» Vukovarsko-
srijemske županije broj: 12/09), Općinsko vijeće 
Općine Andrijaševci na svojoj 11. sjednici 
održanoj  4. lipnja 2010. godine donijelo je: 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj 
reviziji u Općini Andrijaševci za 2009. godinu 

 
I. 

 Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju, 
Područni ured Vukovar o obavljenoj financijskoj 
reviziji u Općini Andrijaševci za 2009. godinu. 
 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 021-05/10-01 
URBROJ: 2188/02-03/10-262 
Rokovci, 4. lipnja 2010. godine 
  

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 
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Na temelju odredbe članka 32. stavka 2. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj: 152/08 i 
21/10), Programu raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Andrijaševci,  koji je donijelo 
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci, KLASA: 
320-02/02-01, URBROJ:: 2188/05-02/01-29, od 
dana 4. lipnja 2002.godine, a na koji je 
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva dalo 
suglasnost, KLASA: 320-02/02-01/824, 
URBROJ:: 525-02-2-02/SK, od dana 16. rujna 
2002.godine, te Odluke o izmjeni Programa 
raspolaganja državnim poljoprivrednim 
zemljištem na području Općine Andrijaševci, 
KLASA: 320-02/09-03, URBROJ:: 2188-03/09-
1/48, od dana 19. listopada 2009. godine, a na 
koju je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja dalo suglasnost, KLASA: 320-
02/09-01/2540, URBROJ:: 525-09-1-0362/10-2, 
od dana 2. veljače 2010. godine i članka 33. 

Statuta Općine Andrijaševci ("Službeni vjesnik" 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 12/09), 
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na sjednici 
održanoj dana 4. lipnja 2010.godine donosi 
slijedeću:: 

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Andrijaševci 
 

I. 
Raspisuje se javni natječaj za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na 
području Općine Andrijaševci u katastarskim 
općinama: Rokovci i Andrijaševci, koje je 
Odlukom o izmjeni Programa raspolaganja 
državnim poljoprivrednim zemljištem na 
području Općinu Andrijaševci predviđeno za 
zakup, na vrijeme od 20 godina. 

 
k.o. Rokovci 

 

r.br. 

 

k. č. br. 

 

kultura 

 

površina /ha 

 

 

početna cijena 

zakupnine / kn. 

 

napomena 

% povećanje 

1. 5/2 oranica 0,8716 752,76 
15 

 

2. 5/3 oranica 0,8716 752,76 
15 

 

3. 5/4 oranica 0,2906 250,98 
15 

 

4. 6 oranica 1,2770 1.102,88 
15 

 

5. 7 oranica 0,9820 848,10 
15 

 

6. 8 oranica 0,3323 287,00 
15 

 

7. 9 oranica 1,2702 1.097,01 
15 

 

8. 10 oranica 0,6197 535,20 
15 

 

9. 11 oranica 0,3427 295,97 
15 

 

10. 12 oranica 0,4564 394,17 
15 

 

11. 13 oranica 0,8375 723,31 
15 

 

12. 14 oranica 0,3106 268,25 
15 
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13. 15 oranica 0,8659 747,83 15 

14. 16 oranica 
1,7021 

 
1.470,02 

15 

 

15. 17 oranica 0,5572 481,23 15 

16. 18 oranica 
0,6021 

 
520,00 15 

17. 19 oranica 
1,1109 

 
959,43 15 

18. 20 oranica 
3,2858 

 
2.837,78 15 

19. 21 oranica 1,0368 895,43 
15 

 

20. 22 oranica 
0,5124 

 
442,53 15 

21. 23 oranica 
1,0069 

 
869,61 15 

22. 24 oranica 
0,9108 

 
786,61 15 

23. 25 oranica 
0,5592 

 
482,95 15 

24. 26 oranica 
1,6856 

 
1.455,77 15 

25. 27/2 oranica 
0,5755 

 
497,03 15 

26. 28 oranica 
0,5620 

 
485,37 15 

27. 29 oranica 
0,4660 

 
402,46 15 

28. 30 
oranica 

 
0,7308 631,16 15 

29. 31 
oranica 

 
0,8016 692,30 15 

30. 32 oranica 
0,3784 

 
326,81 15 

31. 33 oranica 
0,4504 

 
388,99 15 

32. 37 oranica 1,1776 1.017,03 
15 

 

33. 38 oranica 
0,7188 

 
620,79 

 

15 
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34. 39/1 oranica 
0,5754 

 
496,94 15 

35. 39/3 oranica 
0,5755 

 
497,03 15 

36. 41 oranica 
2,0287 

 
1.752,09 15 

37. 42 oranica 2,2975 1.984,24 
15 

 

38. 43 oranica 0,4580 395,55 
15 

 

39. 44 oranica 0,3756 324,39 
15 

 

40. 61 oranica 0,6646 573,98 
15 

 

41. 62 oranica 1,5120 1.305,84 
15 

 

42. 108 oranica 
0,2838 

 
245,10 

15 

 

43. 109 oranica 0,1455 125,66 
15 

 

44. 110 oranica 
1,0059 

 
868,75 

15 

 

45. 115/2 oranica 0,4542 392,27 
15 

 

46. 120 oranica 
0,6656 

 
574,85 15 

47. 258 oranica 
2,1065 

 
1.819,28 

15 

 

48. 260/1 oranica 
1,8360 

 
1.585,66 15 

49. 262/2 oranica 
1,1456 

 
989,40 

15 

 

50. 261/2 oranica 0,0054 4,66 
15 

 

51. 793 oranica 0,6507 561,98 
15 

 

52. 797/4 oranica 0,7149 617,42 
15 

 

53. 1050/26 oranica 1,2035 1.039,40 
15 

 

54. 1059 oranica 2,2966 1.983,46 
15 
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55. 283/1 oranica 1,3022 1.124,65 15 

56. 
284 

 
oranica 0,6048 522,34 15 

57. 1053 oranica 
4,3809 

 
3.783,56 15 

58. 27/3 oranica 0,5755 497,03 
15 

 

59. 27/1 oranica 
1,6177 

 
1.397,13 15 

60. 36 oranica 0,9324 805,27 
15 

 

61. 797/1 oranica 1,2904 1.114,45 
15 

 

62. 797/3 oranica 1,2904 1.114,45 
15 

 

63. 

 
797/5 oranica 0,5755 497,03 15 

64. 798 oranica 1,2953 1.118,69 
15 

 

65. 760/2 oranica 
10,0000 

 
8.636,50 

15 

 

66. 760/3 oranica 3,9777 3.435,34 
15 

  

67. 47/1 
oranica 

 
10,0000 8.636,50 15 

68. 47/2 
oranica 

 
4,1990 3.626,47 15 

69. 844 
oranica 

 
10,7024 9.645,00 20 

70. 305 
oranica 

 
0,2248 194,15 15 

71. 846/2 
oranica 

 
5,0808 4.578,82 20 

72. 810 oranica 2,6849 2.318,81 
15 

 

 

 

UKUPNO: 

 

 

109,8952 ha 

 

95.503,66 kn 
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r.br. k.č.br. kultura površina/ ha 

 

početna cijena 
zakupnine / kn 

 

 

napomena 

% povećanja 

1.  8/2 oranica 0,7229 624,33 
15 

 

2. 15 oranica 2,4118 2.082,95 
15 

 

3. 59 oranica 0,3263 281,81 
15 

 

4. 60 oranica 0,9582 827,55 
15 

 

5. 544 oranica 
7,7744 

 
6.714,36 15 

6. 548 oranica 2,3545 2.033,46 
15 

 

7. 567 oranica 
8,9047 

 
7.690,54 15 

8. 568 oranica 10,9988 9.499,11 
15 

 

9. 
569 

 
oranica 7,9697 6.883,03 15 

10. 
628 

 
oranica 0,0270 23,32 15 

11. 
629 

 
oranica 0,0183 15,80 15 

12. 649 oranica 0,4450 384,32 
15 

 

13. 688 oranica 3,7218 3.214,33 
15 

 

14. 697 oranica 0,2896 250,11 
15 

 

15. 630 oranica 0,3576 308,84 
15 

 

16. 
633 

 
oranica 10,1003 8.723,12 15 

17. 
634 

 
oranica 0,1402 121,08 15 

18. 703/2 oranica 0,7400 639,10 
15 

 

19. 758 oranica 0,1520 131,27 

 

15 
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20. 763 oranica 1,9084 1.648,19 
15 

 

21. 764 oranica 0,6847 591,34 

 

15 

 

22. 1249 oranica 1,7233 1.488,33 
15 

 

23. 1272 oranica 0,2888 249,42 
15 

 

24. 1285 oranica 0,5292 457,04 
15 

 

25. 1286 oranica 0,5288 456,70 
15 

 

26. 1204/1 oranica 0,9048 781,43 15 

27. 1197 oranica 0,9359 808,29 
15 

 

28. 1173/1 oranica 0,7470 645,15 15 

29. 1179 oranica 0,0472 40,76 
15 

 

30. 1218/2 oranica 0,5755 497,03 
15 

 

31. 1219/1 oranica 0,2336 201,75 
15 

 

32. 1219/3 oranica 0,8632 745,50 
15 

 

33. 1219/4 oranica 1,1510 994,06 
15 

 

34. 1224/1 oranica 0,5437 469,57 
15 

 

35. 1224/2 oranica 0,5755 497,03 
15 

 

36. 1226/2 oranica 0,8632 745,50 
15 

 

37. 1299 oranica 0,6418 554,29 
15 

 

38. 1300/1 oranica 0,4397 379,75 
15 

 

39. 1300/2 oranica 0,3744 323,35 
15 

 

40. 648/1 oranica 2,7529 2.377,54 

 

15 
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41. 1341 oranica 0,9772 843,96 
15 

 

42. 1342 oranica 1,2478 1.077,66 
15 

 

43. 1343/1 oranica 1,7266 1.491,18 
15 

 

44. 1353/3 oranica 0,4604 397,62 
15 

 

45. 1353/5 oranica 0,3306 285,52 
15 

 

46. 1355 oranica 0,4149 358,33 
15 

 

47. 1359 oranica 0,5452 470,86 
15 

 

48. 1375 oranica 1,1373 1.024,93 
20 

 

49. 1376 oranica 0,9460 852,54 
20 

 

50. 1377 oranica 0,7418 668,51 
20 

 

51. 1380 oranica 1,1535 1.039,53 20 

52. 1381 oranica 0,7018 632,46 
20 

 

53. 1383 oranica 0,9729 840,25 15 

54. 1384 oranica 0,8144 703,36 15 

55. 1385 oranica 0,7462 644,46 
15 

 

56. 1386/6 oranica 1,1510 994,06 
15 

 

57. 1387 oranica 0,4521 390,46 
15 

 

58. 1388 oranica 1,3970 1.206,52 
15 

 

59. 1390 oranica 0,5344 461,53 
15 

 

60. 1391 oranica 0,3682 318,00 
15 

 

61. 1417 oranica 0,0947 81,79 
15 

 

62. 1418 oranica 1,8814 1.624,87 
15 
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63. 1419 oranica 0,4244 366,53 
15 

 

64. 1420 oranica 1,6681 1.440,65 
15 

 

65. 1425 oranica 1,7517 1.512,86 
15 

 

66. 570 oranica 5,4797 4.732,54 
15 

 

67. 695/2 oranica 2,4940 2.153,94 
15 

 

68. 695/7 oranica 1,2470 1.076,97 
15 

 

69. 723/1 oranica 0,4750 410,23 
15 

 

70. 17/1 oranica 10,0000 8.636,50 
15 

 

71. 17/3 oranica 10,0000 8.636,50 
15 

 

72. 17/4 oranica 5,7471 5.179,29 
20 

 

73. 18/3 oranica 10,9953 9.908,96 
20 

 

74. 18/1 oranica 10,9953 9.496,09 
15 

 

75. 574/1 oranica 9,5142 8.216,94 
15 

 

76. 574/2 oranica 9,5142 8.216,94 
15 

 

77. 
574/3 

 
oranica 9,5142 8.216,94 15 

78. 
574/4 

 
oranica 9,5142 8.216,94 15 

79. 
566/1 

 
oranica 10,0000 8.636,50 15 

80. 
566/2 

 
oranica 3,9938 3.449,25 15 

81. 
1382/1 

 
oranica 0,8027 723,39 20 

82. 1382/2 oranica 0,6512 586,86 
20 

 

83. 1382/3 oranica 0,3635 327,59 

 

20 
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84. 1382/4 oranica 0,3635 327,59 
20 

 

85. 1397 oranica 1,5840 1.427,50 
20 

 

86. 695/6 oranica 0,6365 549,71 
15 

 

 

 

UKUPNO: 

 
212,2507 ha 184.256,06 kn  

 
 

II. 
Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih 
ponuda provest će Općinsko vijeće Općine 
Andrijaševci.   
 
Predmetno zemljište daje se u zakup na vrijeme 
od 20 godina. 
 
Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države koja se može dati u zakup po 
jednom domaćinstvu iznosi 20 hektara. 

 
III. 

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu 
„Vinkovački list“ i na oglasnoj ploči Općine 
Andrijaševci. 
 
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči 
sadrži oznaku datuma kada je objavljen u javnom 
glasilu te upozorenje da se od tog datuma računa 
rok za stavljanje ponuda. 
 
Pismene ponude se dostavljaju Općini 
Andrijaševci u roku od 15 dana od dana objave 
natječaja u javnom glasilu. 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od 
dana objave.  
 

O b r a z l o ž e n j e 
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 
sjednici održanoj dana 4. lipnja 2010. godine 
donijelo je Odluku o raspisivanju javnog 
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Andrijaševci za k.o. Rokovci i k.o. 
Andrijaševci. Predmet zakupa su nekretnine 
označene u točki 1. ove Odluke i u Odluci o 
izmjeni Programa raspolaganja državnim 
poljoprivrednim zemljištem na području Općine 
Andrijaševci, a na koju je Ministarstvo 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo 
suglasnost. Javni natječaj provest će Općinsko 
vijeće Općine Andrijaševci. 
 
Početnu cijenu u natječaju utvrdila je Općina 
Andrijaševci temeljem Pravilnika o početnoj 
cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i 
zakup, početnoj visini naknade na natječaju za  
 
 

 
 
dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake 
("Narodne novine",br. 40/09). 
 
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu 
„Vinkovački list“, kao i na oglasnoj ploči Općine 
Andrijaševci. Pismene ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske podnose se Općinskom vijeću Općine 
Andrijaševci u roku od 15 dana računajući od 
dana objave u javnom glasilu. 
 
Sumarni pregled površina u natječaju po 
katastarskim općinama: 
 

1. k.o. Rokovci,  površina  109,8952 
ha 

2. k.o. Andrijaševci,   površina 
212,2507 ha 

Ukupno površina:  322,1459 ha 
Ukupna početna cijena: 279.759,72  kune 

 
KLASA: 320-02/10-03 
URBROJ:: 2188/02-03/10-4/26 
Rokovci, 4. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 

 
 
 
 

Na temelju članka 33. Statuta Općine 
Andrijaševci («Službeni vjesnik» Vukovarsko-
srijemske županije broj: 12/09) , Općinsko vijeće 
Općine Andrijaševci  na  11. sjednici održanoj 4. 
lipnja 2010. godine, donijelo:  

 
O D L U K U 

o obvezi uplate jamčevine svakog ponuditelja 
na natječaju za zakup 

poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području  Općine 

Andrijaševci  
 

Članak 1. 
Temeljem Odluke o raspisivanju javnog 

natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Andrijaševci (Klasa: 320-02/10-3, 
Urbroj: 2188/02-03/10-4/26) od 4. lipnja 2010. 
godine, objavit će se javni natječaj za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
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Hrvatske na području Općine Andrijaševci u 
javnom glasilu Vinkovački list i na oglasnoj ploči 
Općine Andrijaševci. 

 
Članak 2. 

Svaki ponuditelj koji sudjeluje u javnom 
natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području  
Općine Andrijaševci za k.o. Rokovci i k.o. 
Andrijaševci, obvezan je uplatiti jamčevinu u 
visini 10 % početne cijene zakupa katastarskih 
čestica za koje podnosi ponudu, a dokaz o uplati 
priložiti u ponudi. 

 
Članak 3. 

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine 
Andrijaševci i vraća se ponuditelju koji ne uspije 
u natječaju , u roku  8 dana od pravomoćnosti 
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja . 
U slučaju odustajanja od ponude, ponuditelj gubi 
pravo na povrat jamčevine. 

 
Članak 4. 

Prilikom raspisivanja natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske, u ponudi priloženi dokaz o uplati 
jamčevine iz članka 2. ove Odluke, navest će se  
kao uvjet za pravo sudjelovanja u natječaju .  
  

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom  

objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-
srijemske županije . 
 
KLASA:320-02/10-03 
URBROJ:2188/02-03/10-4/31 
Rokovci, 4. lipnja 2010. godine   
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 

 
 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

 
 Temeljem članka 49. Statuta Općine 
Andrijaševci («Službeni vjesnik» Vukovarsko-
srijemske županije broj: 12/09) Općinski načelnik 
Općine Andrijaševci dana 15. lipnja 2010. godine 
donosi: 
 

PRAVILNIK 
O ODOBRAVANJU ISPLATE 

JEDNOKRATNE NAGRADE STUDENTIMA 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom o odobravanju isplate 

jednokratne nagrade studentima (u daljnjem 
tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti, postupak te 
druga pitanja u svezi s odobravanjem isplate 
jednokratne nagrade studentima. 
 

Članak 2. 
Općina Andrijaševci (u daljnjem tekstu: 

Općina) će odobravati isplatu jednokratne  
 

 
nagrade redovnim studentima sveučilišnih 
dodiplomskih i stručnih studija. 
 

Članak 3. 
Pravo na podnošenje zahtjeva za 

odobravanjem isplate jednokratne nagrade imaju, 
pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom, 
studenti: 
- koji imaju prebivalište na području Općine 

Andrijaševci  
- koji su redovno upisali drugu ili višu godinu 

studija, a prethodne godine studija su 
svladali bez ponavljanja godine 

- koji imaju prosjek ocjena viši od 3,5 tijekom 
godine studija za koju podnose zahtjev 

-  

 
- koji nemaju odobrenu stipendiju ili 

jednokratnu potporu od strane drugog 
subjekta. 

 
Članak 4. 

 Zahtjev za odobravanje isplate jednokratne 
nagrade može se podnijeti samo jedanput 
godišnje za jednu  redovno završenu godinu 
studija. 
 Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. studenog 
tekuće godine. 

Zahtjevu za odobravanje isplate jednokratne 
nagrade prilažu se: 
- preslika osobne iskaznice 
- potvrda sveučilišta / veleučilišta da je 

podnositelj zahtjeva (student) redovno 
upisao drugu ili višu godinu studija  

 
- potvrda o prosjeku ocjena za godinu studija 

za koju podnosi zahtjev 
- izjava podnositelja zahtjeva da nije ostvario 

nagradu, stipendiju ili jednokratnu potporu 
od strane drugog subjekta. 

 
Članak 5. 

Visinu isplate jednokratne nagrade određuje 
svojom odlukom Općinski načelnik Općine 
Andrijaševci sukladno financijskim 
mogućnostima u tekućoj godini. 
 

Članak 6. 
Postupak odobravanja isplate jednokratne 

nagrade studentima provesti će se, u pravilu, do 
kraja tekuće godine. 
 

Članak 7. 
Temeljem odredbe članka 4. ovog Pravilnika, 

Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci će 
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na oglasnoj ploči Općine Andrijaševci objaviti 
poziv za dostavu zahtjeva za odobravanje isplate 
jednokratne nagrade studentima. 

 
Članak 8. 

Sve stručne, administrativno-tehničke i druge 
poslove u svezi s provedbom ovog Pravilnika 
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 
Andrijaševci. 
 

Članak 9. 
 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje 
važiti Odluka o isplati studentske potpore - 
KLASA: 604-01/02-02, URBROJ:: 2188/02-
02/02-120 od 27. lipnja 2002. godine. 
 

Članak 10. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 121-13/10-01  
URBROJ:: 2188/02-01/10-273 
Rokovci, 15. lipnja 2010. godine                                                              

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Jozo Škegro, prof. 
 
 
 Na temelju članka 9. stavka 2.  Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» Republike 
Hrvatske broj: 28/10), Općinski načelnik Općine 
Andrijaševci donio je: 
 

ODLUKU 
o osnovici za obračun plaće službenika i 

namještenika 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom određuje se osnovica za 
obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Andrijaševci. 
 

Članak 2. 
 Osnovica za obračun plaće službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Andrijaševci iznosi 1640 kn bruto. 
 

Članak 3. 
 Danom  stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Rješenje (KLASA: 120-02/09-02, 
URBROJ:: 2188/02-02/09-16) od 19. siječnja 
2009. godine. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 120-01/10-01 
URBROJ:: 2188/02-01/10-260 
Rokovci, 4.lipnja 2010. godine   

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Jozo Škegro, prof. 

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» br. 86/08), članka 49. Statuta Općine 
Andrijaševci («Službeni vjesnik» Vukovarsko-
srijemske županije broj: 12/09) i članka 3. 
Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Andrijaševci («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 18/09 i 
5/10) na prijedlog pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Andrijaševci, Općinski 
načelnik Općine Andrijaševci dana  4. lipnja 
2010. godine donosi: 
 

 PRAVILNIK 
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Andrijaševci 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Andrijaševci (u daljnjem tekstu: Pravilnik) 
uređuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Andrijaševci, nazivi i 
opisi poslova  radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti 
za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i 
druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog 
upravnog odjela u skladu sa Statutom i općim 
aktima Općine Andrijaševci.  

 
Članak 2. 

Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Andrijaševci određen je Statutom Općine 
Andrijaševci (u daljnjem tekstu:Statut) i  
Odlukom o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Andrijaševci (u daljnjem tekstu: Odluka). 
 
II. NAČIN RADA I RUKOVOĐENJA 
POSLOVIMA JEDINSTVENOG UPRAVNOG 
ODJELA 
 

Članak 3. 
Radom Jedinstvenog upravnog odjela 

rukovodi i odgovoran je za njegov rad pročelnik. 
Pročelnika bira i imenuje Općinski načelnik 

na temelju javnog natječaja. 
 

Članak 4. 
 U radu Jedinstvenog upravnog odjela 
sudjeluju i službenici i namještenici. 

Službenici i namještenici Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Andrijaševci dužni su 
obavljati poslove i zadatke prema opisima radnih 
mjesta pravovremeno, savjesno i kvalitetno 
sukladno pravilniku, zakonu, drugim propisima te 
uputama Općinskog načelnika i pročelnika.  
 Službenici i namještenici dužni su međusobno 
surađivati u radu, čuvati službenu i drugu 
poslovnu tajnu. 
 Službenici namještenici su za svoj rad 
odgovorni pročelniku i Općinskom načelniku. 
 
III. UNUTARNJE USTROJSTVO, RADNA 
MJESTA I STRUČNA SPREMA 
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Članak 5. 
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Andrijaševci ustrojavaju se slijedeća radna mjesta 
i poslovi: 

 
1. PROČELNIK JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG ODJELA 
Uvjeti: 

- VII/1 stupanj stručne spreme pravnog 
smjera 

- 2 godine radnog iskustva  
- položen pravosudni ispit 
- probni rad 3 mjeseca 
- poznavanje rada na računalu 

broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova: 

- rukovodi radom odjela, planira, organizira, 
koordinira i kontrolira rad unutar odjela, 
osigurava zakonit rad i brine za izvršavanje 
radnih zadataka i obveza odjela, daje upute 
službenicima i namještenicima za obavljanje 
poslova, pokreće inicijativu i daje prijedloge 
Općinskom načelniku za unapređenje rada i 
organizacije odjela, osigurava i nadzire 
izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata 
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, 
prati propise iz samoupravnog djelokruga 
Općine te prati i daje prijedloge za primjenu 
zakonskih propisa,  po ovlaštenju Općinskog 
načelnika donosi akte iz nadležnosti odjela, 
priprema prijedloge općih akata koje donosi 
Općinsko vijeće i Općinski načelnik zajedno 
sa zaduženim službenicima te sastavlja 
provedbene i pojedinačne akte na temelju 
donesenih odluka i zaključaka općinskih 
tijela, priprema prijedloge ugovora i općih 
akata iz samoupravnog djelokruga Općine, 
priprema prijedloge i donosi rješenja u 
upravnim postupcima, obavlja imovinsko-
pravne poslove, provodi natječaje, temeljem 
punomoći zastupa Općinu u sporovima pred 
sudovima, državnim i drugim tijelima, 
obavlja poslove vezane uz javnu nabavu 
zajedno sa zaduženim službenicima, u 
okviru nadležnosti Jedinstvenog upravnog 
odjela prima stranke i daje određena 
tumačenja i obrazloženja, ima druga prava, 
dužnosti i odgovornosti utvrđene zakonom, 
Statutom i drugim aktima Općine 
Andrijaševci, te obavlja i druge poslove po 
nalogu Općinskog načelnika. 

 
Za svoj rad odgovara Općinskom načelniku. 
 

2. VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNE 
POSLOVE - KOMUNALNI REDAR    

Uvjeti: 
- VI/1 stupanj stručne spreme upravnog, 

ekonomskog ili drugog odgovarajućeg 
smjera 

- 2 godine radnog iskustva 
- položen državni stručni ispit  
- probni rad 3 mjeseca 
- poznavanje rada na računalu 

broj izvršitelja: 1 
Opis poslova:  

- obavlja stručne poslove koji se odnose 
na uređenje i održavanje svih javnih 
površina na području Općine 
Andrijaševci, obavlja poslove vezane uz 
uređenje, obnavljanje i izgradnju 
komunalne infrastrukture, prati 
provođenje općih akata iz djelokruga 
komunalnog sustava, ukazuje na 
probleme i stanje u djelokrugu 
komunalnog sustava, izrađuje planove i 
programe rada po vrstama komunalnih 
djelatnosti, izrađuje izvješća o 
realizaciji planova, predlaže mjere za 
realizaciju komunalnog programa, 
obračunava i predlaže donošenje 
rješenja za komunalni doprinos i 
komunalnu naknadu, obilazi područje 
Općine Andrijaševci u svrhu nadzora 
održavanja komunalnog reda, rješenjem 
naređuje pravnim i fizičkim osobama 
radnje za održavanje komunalnog reda, 
priprema pokretanje prekršajnog 
postupka, izriče mandatne kazne, 
provodi i druge radnje neophodne za 
održavanje komunalnog reda, vodi 
brigu o praćenju te izmjenama i 
dopunama prostornih planova, o zaštiti 
okoliša, otvaranju novih građevinskih 
zona te poslova iz nadležnosti 
komunalne inspekcije i komunalnog 
redarstva, nadzire provođenje Odluke o 
komunalnom redu i Odluke o grobljima, 
vodi grobne očevidnike i registre umrlih 
osoba za sva groblja Općine 
Andrijaševci, vodi evidenciju i prati 
naplatu komunalnog doprinosa, 
komunalne naknade, prodaje grobnih 
objekata, uplata naknada za korištenje 
grobnih mjesta, prati državne i 
županijske natječaje, priprema i 
dostavlja potrebnu dokumentaciju za 
natječaje prema županiji, državi i 
pristupnim fondovima EU-a, priprema i 
vodi postupke javne nabave zajedno s 
pročelnikom, po potrebi sudjeluje u 
radu stalnih i povremenih radnih tijela u 
okviru svoje nadležnosti, raznosi 
službenu poštu na području Općine, 
skrbi o redovnom održavanju službenog 
voznog parka, u  okviru svoje 
nadležnosti prima stranke i daje 
određena tumačenja i obrazloženja, 
obavlja i sve druge poslove po nalogu 
Općinskog načelnika i pročelnika. 

Za svoj rad odgovara pročelniku Jedinstvenog 
upravnog odjela i Općinskom načelniku. 
 

3. REFERENT ZA 
RAČUNOVODSTVENO-
KNJIGOVODSTVENE POSLOVE 

Uvjeti: 
- IV ili VI/1 stupanj stručne spreme 

ekonomskog smjera, 
- 2 godine radnog iskustva na istim ili 

sličnim poslovima, 
- položen državni stručni ispit 
- probni rad 3 mjeseca, 
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- poznavanje rada na računalu, 
broj izvršitelja: 1 
Opis poslova:  

- sudjeluje u izradi prijedloga proračuna, 
izmjena i dopuna proračuna i pratećih 
dokumenata, izrađuje ostale planske 
dokumente, sastavlja financijske 
izvještaje, bilance, izvještaje o 
prihodima i rashodima, izvještaje o 
obvezama te bilješke uz financijske 
izvještaje, izrađuje polugodišnji 
izvještaj o izvršenju proračuna i 
godišnji obračun proračuna, vrši 
kontrolu pravilnog korištenja sredstava, 
brine o prilivu sredstava u proračun i 
plaćanju dospjelih obveza, organizira i 
nadzire poslove obračuna naknade 
članovima predstavničkih i izvršnih 
tijela, te ostalih naknada za isplatu 
korisnicima proračunskih sredstava, radi 
obračun plaće, izrađuje mjesečna 
izvješća o obračunu i isplati plaće i 
predaje ih nadležnoj instituciji u 
zakonskom roku, priprema dokumente 
za zaduživanje i izrađuje otplatne 
planove za dodijeljene zajmove, prati 
propise iz oblasti javnih financija, 
obavlja poslove financijskog 
knjigovodstva, analitičkog 
knjigovodstva nefinancijske imovine, 
financijske imovine i obveza, priprema i 
kontrolira naloge za platni promet za 
sve obveze i druge proračunske izdatke, 
sudjeluje u razrezu i prisilnoj naplati 
općinskih poreza, vrši obračun kamata, 
izrađuje izvještaje o naplati praćenih 
prihoda, vodi blagajničko poslovanje,  
brine o urednom vođenju zaključivanju 
i čuvanju poslovnih knjiga te obavlja i 
druge poslove po nalogu Općinskog 
načelnika i pročelnika. 

Za svoj rad odgovara pročelniku Jedinstvenog 
upravnog odjela i Općinskom načelniku. 
 

4. REFERENT ZA UPRAVNO-
ADMINISTRATIVNE  POSLOVE -
TAJNIK 

Uvjeti: 
- IV stupanj stručne spreme upravnog, 

ekonomskog ili drugog odgovarajućeg 
smjera 

- 2 godine radnog iskustva na istim ili 
sličnim poslovima 

- položen državni stručni ispit 
- probni rad 3 mjeseca 
- poznavanje rada na računalu 

broj izvršitelja: 1 
Opis poslova:  

- vrši protokolarne poslove za potrebe 
Općinskog načelnika i Općinskog 
vijeća, sudjeluje u organizaciji i 
pripremi sjednica Općinskog vijeća i  
radnih tijela, dostavlja materijale za 
sjednice Općinskog vijeća, vodi i 
izrađuje zapisnik sa istih, izrađuje 
pismene otpravke, dostavlja akte na 
nadzor i objavu, obavlja upravno-

administrativno i tehničke poslove za 
stalna i povremena radna tijela 
Općinskog vijeća, vodi pisarnicu, 
prijem i otpremu pošte te potrebne 
evidencije, vodi poslove arhive i brine o 
arhivskom materijalu, obavlja sve 
poslove uredskog poslovanja, vodi 
glavne i pomoćne knjige, prima stranke 
i usmjerava ih nadležnim osobama, vodi 
telefonsku centralu, obavlja poslove 
evidencije koncesija i dostavlja podatke 
nadležnim tijelima o istim, za potrebe 
tijela Općine Andrijaševci vodi 
evidencije iz područja socijalne skrbi i 
brine o provedbi socijalnog programa, 
vodi brigu o provedbi Programa 
raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem, vodi evidenciju i prati 
naplatu zakupa poljoprivrednog 
zemljišta, poslovnog prostora i javnih 
površina, uređuje i vodi brigu o zaštiti 
od požara i tehnoloških eksplozija, prati 
istek roka ugovora o zakupu poslovnih 
prostora i ugovora o koncesiji, te 
obavlja i druge poslove po nalogu 
Općinskog načelnika i pročelnika.  

Za svoj rad odgovara pročelniku Jedinstvenog 
upravnog odjela i Općinskom načelniku. 

 
Članak 6. 

Na radna mjesta navedena u članku 5. ovog 
Pravilnika, za koja je kao uvjet za prijem u službu 
propisan položen državni stručni ispit, može se 
primiti u službu i rasporediti na radno mjesto 
osoba koja nema položen državni stručni ispit, 
pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana 
od dana prijma u službu. 
 

Članak 7. 
Pročelnik može pisanim ovlaštenjem ovlastiti 

službenika da u okviru svojih poslova samostalno 
rješava i potpisuje akte. 

Ovlaštenjem iz stavka 1. ovog članka 
određuju se poslovi i akti koje službenik može 
samostalno potpisivati. 

 
IV. PRIJAM U  SLUŽBU 
 

Članak 8. 
 O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto 
te drugim pravima i obvezama službenika i 
namještenika kao i o prestanku službe odlučuje 
rješenjem pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela ili osoba koju on za to pisano ovlasti. 
 O imenovanju i razrješenju pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela te o drugim 
pravima i obvezama pročelnika odlučuje 
rješenjem Općinski načelnik. 
 Rješenja iz stavka 1. i 2. ovog članka upravni 
su akti. 
 

Članak 9. 
 Postupak prijma u službu može se provesti 
samo u skladu s planom prijma u službu 
utvrđenim u skladu s odredbama Zakona, osim u 
slučaju potrebe prijma u službu na određeno 
vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo 
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upražnjeno nakon donošenja plana za tekuću 
godinu. 
 

Članak 10. 
Na ostala pitanja koja se odnose na plan 

prijma u službu, uvjete za prijam, zapreke za 
prijam, javni natječaj, rješenje o prijmu u službu i 
rasporedu na radno mjesto te druga pitanja koja 
se odnose na prijam u službu, primjenjuju se 
odredbe Zakona o službenicima i namještenicima 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 
V. PLAĆA I DODACI NA PLAĆU 
 

Članak 11. 
Službenici i namještenici za svoj rad primaju 

plaću koju čini umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta na koje je službenik 
odnosno namještenik raspoređen i osnovice za 
izračun plaće, uvećanu za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža. 

Koeficijenti složenosti poslova i osnovica za 
izračun plaće utvrđuju se posebnim aktom 
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. 
 

Članak 12. 
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža 

vježbenik ima pravo na plaću u iznosu od 85 % 
plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti 
njegove stručne spreme. 
 

Članak 13. 
 Za natprosječne rezultate u radu službenici i 
namještenici mogu ostvariti dodatak za 
uspješnost na radu. 

Općinski načelnik posebnim  
pravilnikom utvrđuje visinu dodatka i kriterije 
utvrđivanja natprosječnih rezultata te način 
isplate dodataka za uspješnost na radu gdje se kao 
obvezan kriterij mora uzeti u obzir ocjena kojom 
je službenik, odnosno namještenik ocijenjen.    
 
VI. RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI 

 
Članak 14. 

Puno radno vrijeme službenika i namještenika 
je 40 sati tjedno. 

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je na 5 
radnih dana, od ponedjeljka do petka. 
 

Članak 15. 
Službenik i namještenik koji radi puno radno 

vrijeme ima svakog radnog dana pravo na odmor 
(stanku) od 30 minuta, a koristi ga u skladu s 
posebnim aktom Općinskog načelnika. 

Vrijeme odmora iz prethodnog stavka ovog 
članka ubraja se u radno vrijeme.  

Službenik i namještenik ima pravo na dnevni 
odmor od najmanje 12 sati neprekidno te na 
tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno. 
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja. 

Ako je prijeko potrebno da službenik ili 
namještenik radi na dan tjednog odmora, 
osigurava mu se korištenje tjednog odmora 
tijekom slijedećeg tjedna. 

 
 

Članak 16. 
Službenik ili namještenik ima za svaku 

kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji 
odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna. 

Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne 
uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani i 
blagdani. 
 

Članak 17. 
Službenik i namještenik ima pravo na jednu 

dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni 
mjesec dana rada: 

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

- ako mu radni odnos prestaje prije nego 
navrši 6 mjeseci neprekidnog rada i 

- ako mu radni odnos prestane prije 1. 
srpnja. 

Pri izračunavanju godišnjeg odmora na način 
iz stavka 1. ovoga članka, najmanje polovica 
dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli 
dan godišnjeg odmora. 

 
Članak 18. 

Godišnji odmor od 20 radnih dana službenika 
i namještenika uvećava se prema pojedinačno 
određenim mjerilima: 
1.s obzirom na složenost poslova i stupanj 
stručne spreme 

- rukovodeći službenicima 4 dana 
- višim službenicima 3 dana 
- ostali službenicima  2 dana 
- namještenicima  1 dan 
 

2.s obzirom na dužinu radnog staža 
- od 5 do 10 godina radnog staža   2 

dana 
- od 10 do 15 godina radnog staža 3 

dana 
- od 15 do 20 godina radnog staža 4 

dana 
- od 20 do 25 godina radnog staža 5 

dana 
- od 25 do 30 godina radnog staža 6 

dana 
- od 30 do 35 godina radnog staža 7 

dana 
- od 35 i više godina radnog staža  8 

dana. 
 

3.s obzirom na posebne socijalne uvjete 
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku s 

jednim malodobnim djetetom 2 
dana 

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku 
za svako daljnje malodobno dijete 
još po  1 dan 

- samohranom roditelju, posvojitelju 
ili skrbniku s jednim malodobnim 
djetetom  3 dana 

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku 
djeteta s invaliditetom, bez obzira 
na  ostalu djecu   3 
dana 

- osobi s invaliditetom 3 dana 
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- osobi s tjelesnim oštećenjem 
najmanje 50%  2 dana 

 
4.s obzirom na ostvarene rezultate rada: 

- službenicima koji su ocijenjeni 
ocjenom »odličan«  3 dana 

- službenicima koji su ocijenjeni 
ocjenom »vrlo dobar«  2 dana 

- službenicima koji su ocijenjeni 
ocjenom » dobar« 1 dan. 

 
Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se 

na način da se 20 radnih dana uvećava za zbroj 
svih dodatnih dana utvrđenih točkama 1. do 4. 
stavka 1. ovoga članka, s tim da ukupno trajanje 
godišnjeg odmora ne može iznositi više od 30 
radnih dana u godini. 
 

Članak 19. 
Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje 

se planom korištenja godišnjeg odmora. 
Plan korištenja godišnjeg odmora donosi 

Općinski načelnik, a nakon prethodno 
pribavljenog mišljenja pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela,  vodeći računa i o pisanoj želji 
svakog pojedinog službenika i namještenika. 

Plan korištenja godišnjeg odmora iz stavka 
2.ovog članka donosi se na početku kalendarske 
godine, a najkasnije do kraja lipnja. 

 
Članak 20. 

Na osnovi plana korištenja godišnjeg odmora, 
Općinski načelnik ili pročelnik kada je na to 
ovlašten, donosi za svakog službenika i 
namještenika posebno rješenje kojim mu se 
utvrđuje trajanje godišnjeg odmora prema 
mjerilima iz ovog Pravilnika, ukupno trajanje 
godišnjeg odmora te vrijeme korištenja godišnjeg 
odmora. 

Članak 21. 
Protiv rješenja o korištenju godišnjeg odmora 

službenik i namještenik može uložiti prigovor 
Općinskom načelniku. 
 

Članak 22. 
Službenik i namještenik može koristiti 

godišnji odmor u neprekidnom trajanju ili u dva 
dijela. 

Ako službenik ili namještenik koristi godišnji 
odmor u dva dijela, prvi dio mora biti u trajanju 
od najmanje 2 tjedna neprekidno i mora se 
koristiti tijekom kalendarske godine za koju 
ostvaruje pravo na godišnji odmor. 

Drugi dio godišnjeg odmora službenik i 
namještenik mora iskoristiti najkasnije do 30. 
lipnja iduće godine. 

Službenik ili namještenik ima pravo koristiti 
dva puta po jedan dan godišnjeg odmora kada 
želi, uz obvezu da o tome obavijesti pročelnika 
odnosno Općinskog načelnika najmanje jedan 
dan prije njegova korištenja. 
 

Članak 23. 
Godišnji odmor odnosno prvi dio godišnjeg 

odmora koji je prekinut ili nije korišten u 
kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog 
bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i 

posvojiteljski dopust službenik i namještenik ima 
pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. 

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora iz 
prethodnog stavka ovog članka određuje 
Općinski načelnik ili pročelnik kada je na to 
ovlašten. 
 

Članak 24. 
Službenik i namještenik ima pravo koristiti 

dva puta po jedan dan godišnjeg odmora prema 
svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je 
o tome dužan obavijestiti Općinskog načelnika ili 
pročelnika najmanje jedan dan prije. 
 

Članak 25. 
Službenik i namještenik ima pravo na dopust 

uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj 
kalendarskoj godini u slijedećim slučajevima: 

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

maćehe, djeteta, posvojitelja, 
posvojenika, unuka 5 radnih dana 

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

- selidbe u istom mjestu stanovanja 
        2 radna dana 
- selidbe u drugo mjesto stanovanja             

3 radna dana 
- kao dobrovoljni davatelj krvi            

2 radna dana 
- teške bolesti supružnika, djeteta ili 

roditelja         3 radna dana 
- polaganje državnog stručnog ispita             

10 radnih dana  
- nastupanje u kulturnim i športskim 

priredbama   1 radni dan 
- sudjelovanje na sindikalnim 

susretima, seminarima,  
obrazovanju i sl. 2 radna dana 

- elementarne nepogode koja je 
neposredno zadesila službenika i 
namještenika  5 radnih dana. 
 

 Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni 
dopust za svaki smrtni slučaj naveden u 
stavku 1. ovoga članka i za svako dobrovoljno 
davanje krvi. 
 

Članak 26. 
Službeniku i namješteniku može se odobriti 

dopust bez naknade (neplaćeni dopust) do 30 
dana u tijeku jedne kalendarske godine pod 
uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće 
izazvati teškoće u obavljanju poslova, a osobito 
radi gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili 
stana, njege člana uže obitelji, liječenje na vlastiti 
trošak, sudjelovanje na kulturnim i športskim 
priredbama, vlastitog školovanja ili 
specijalizacije.  

Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku i 
namješteniku miruju prava i obveze iz  službe 
odnosno radnog odnosa.   
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Odluku o dužini i vremenu korištenja 
neplaćenog dopusta iz prethodnog stavka ovog 
članka donosi  Općinski načelnik. 
 
VII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 27. 
 Službenici i namještenici zatečeni na radu u 
Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja 
na snagu ovog Pravilnika nastavljaju s radom na 
svojim dosadašnjim radnim mjestima do 
donošenja rješenja o rasporedu prema ovom 
Pravilniku.  
 

Članak 28. 
 Do popunjavanja upražnjenih mjesta i 
obavljanja poslova Općinski načelnik će 
rasporediti poslove i zadaće sukladno 
mogućnostima zaposlenih službenika i 
namještenika. 
 

Članak 29. 
Prava iz radnog odnosa i druga prava u svezi s 

radom te ostala pitanja koja nisu regulirana ovim 
Pravilnikom reguliraju se Zakonom o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, važećim 

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i 
namještenike te općim aktima Općine 
Andrijaševci. 

 
Članak 30. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje 
važiti Pravilnik o radnim odnosima, unutarnjem 
ustrojstvu radnih mjesta i koeficijentima 
zaposlenika u Općini Andrijaševci («Službeni 
vjesnik» Vukovarsko - srijemske županije  broj: 
3/07 i 5/08). 
 

Članak 31. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u 

«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
 
 
KLASA: 022-05/10-01 
URBROJ:: 2188/02-01/10-259  
Rokovci, 4. lipnja 2010. godine 
 

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

Na temelju članka 30. Statuta Općine Gradište
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije
broj: 12/09.) i članka 34. Poslovnika Općinskog
vijeća («Službeni vjesnik» Vukovarsko -srijemske
županije broj: 12/09.), Općinsko vijeće Općine
Gradište je na 7.-oj sjednici održanoj dana 10.
lipnja 2010. godine, donijelo:

O D L U K U
o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih  dobara  i okoliša od
opasnosti i posljedica prirodnih i tehničko -
tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za

područje Općine Gradište

Članak 1.
Usvaja se «Procjena ugroženosti stanovništva,

materijalnih i kulturnih  dobara  i okoliša od
opasnosti i posljedica prirodnih i tehničko -
tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za
područje Općine Gradište» na koju je Državna
uprava za zaštitu i spašavanje iz Zagreba dala svoju
suglasnost, KLASA: 810-03/09-01/85, URBROJ:
543-01-06-02-10-7 od 01.04.2010. godine.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske
županije.

KLASA: 351-01/10-01/01
URBROJ: 2212/06-02-10-1
Gradište, 10. lipnja 2010. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Čolakovac

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj:
28/10), članka 30. Statuta Općine Gradište
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije
broj: 12/09.) i članka 34. Poslovnika Općinskog
vijeća («Službeni vjesnik» Vukovarsko -srijemske
županije broj: 12/09.), Općinsko vijeće Općine
Gradište je na 7.-oj sjednici održanoj dana 10.
lipnja 2010. godine, donijelo:

ODLUKU
o osnovici i koeficijentu za obračun plaće

Općinskom načelniku i naknade zamjeniku
Općinskog načelnika

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i određuje

koeficijent za obračun plaće Općinskom načelniku i
naknade zamjeniku Općinskog načelnika.

Članak 2.
Koeficijent za obračun plaće Općinskom

načelniku iznosi 2,43.
Zamjenik Općinskog načelnika je volonter i radi
bez naknade.
Osnovica za obračun plaće Općinskom načelniku
utvrđuje se u iznosu propisanom Odlukom o visini
osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika.

Članak 3.
     Plaću Općinskog načelnika čini umnožak
koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža,
ukupno najviše za 20%.

Članak 4.
     Općinski načelnik, kada dužnost obavlja
profesionalno, ostvaruje i druga materijalna prava
iz radnog odnosa u visini i na način kao i službenici
i namještenici Općine Gradišt e, ukoliko nisu
isključena posebnim zakonom.

Članak 5.
     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti
odredbe iz Odluke o koeficijentima za izračun plaća
zaposlenih u Općini Gradište, KLASA: 120 -02/09-
01/01, URBROJ; 2212/06-02-09-01 od 08.07.2009.
godine koje su u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 6.
     Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko -
srijemske županije a primjenjuje se od 01. srpnja
2010. godine.

KLASA: 112-03/10-01/01
URBROJ: 2212/06-02-10-1
Gradište, 10. lipnja 2010. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Čolakovac

Na temelju članka 30. Statuta Općine Gradište
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske
županije broj: 12/09.) i članka 34. Poslovnika
Općinskog vijeća («Službeni vj esnik» Vukovarsko-
srijemske županije broj: 12/09.), Općinsko vijeće
Općine Gradište je na 7. -oj sjednici održanoj dana
10. lipnja 2010. godine, donijelo:
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O D L U K U
o usvajanju Plana gospodarenja otpadom

Općine Gradište za razdoblje
od 2010-2018. godine

Članak 1.
Usvaja se Plana gospodarenja otpadom Općine

Gradište za razdoblje od 2010-2018. godine izrađen
od strane «EKO Menadžment» d.o.o. iz Vinkovaca.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

«Službenom vjesniku» Vukovarsko -srijemske
županije.

KLASA: 351-01/10-01/01
URBROJ: 2212/06-02-10-1
Gradište, 10. lipnja  2010. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Čolakovac

Uvod

Obzirom na približavanje Hrvatske Europskoj
uniji svjedoci smo postepenog uvođenja europskih
standarda u svim područjima našeg društva, pa
tako i na području zaštite okoliša i gospodarenja
otpadom. Europska unija je već odavno
postavila visoke kriterije zaštite čovjekovog
okoliša, a sada u cilju prihvaćanja europskih
standarda dolazi do  podizanja tih kriterija i  u
Republici Hrvatskoj.

U proteklih nekoliko godina tako je na snagu
stupilo niz zakona i podzakonskih akta kojima
se definira zaštita pojedinih segmenata okoliša
(vode, tlo, zrak), a naročito se velika briga
posvećuje uspostavi sustava gospodarenja svim
vrstama proizvedenoga otpada. Gospodarenje
otpadom u Republici Hrvatskoj je prioritetno
pitanje zaštite okoliša, te jedno od
najzahtjevnijih područja u smislu usklađivanja sa
standardima Europske unije.

Dok je u Europskoj uniji otpad resurs iz
kojega se dobiva energija i razne sirovine za
ponovnu uporabu, u Hrvatskoj je otpad
uglavnom samo opasnost za okoliš i
bezvrijedna tvar, te je orijentacija prema
suvremenom gospodarenju otpadom jedan od
preduvjeta za ulazak Hrvatske u Europsku uniju.
Suvremeno gospodarenje otpadom čini skup
aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na
sprečavanje nastanka otpada, smanjivanje
količina otpada, i/ili njegova štetna utjecaja na
okoliš, zatim skupljanje, prijevoz, oporabu, te
nadzor nad tim djelatnostima i skrb za zatvorena
odlagališta na gospodarski učinkovit i po okoliš
prihvatljiv način.

Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom za
županije, gradove i Općine definirana je Zakonom
o otpadu (NN 178/04.) i Zakonom o izmjenama
i dopunama Zakona o otpadu (NN 111/06.,
60/08., 87/09.). Člankom 11. Zakona o otpadu
definirano je da Plan gospodarenja otpadom
grada/Općine donosi gradsko, odnosno Općinsko
vijeće za razdoblje od osam godina, a njegovo
izvršavanje provjerava se godišnje, te je stoga
ovaj Plan gospodarenja otpadom napravljen za
razdoblje 2010. - 2018. godine.

Kako bi ispunila zakonsku obvezu i
unaprijedila postojeći sustav gospodarenja
otpadom, Općina Gradište je izradila ovaj Plan
gospodarenja otpadom, u daljnjem tekstu Plan.

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Gradište
osnovni je dokument o gospodarenju otpadom za
razdoblje 2010. - 2018. godine. Plan je usklađen
sa Strategijom i Planom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske (NN 130/05.), kao i
Nacionalnom strategijom zaštite okoliša (NN
46/02.) i programima zaštite okoliša, te s Planom
gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske
županije (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske
županije 11/08.).

Sadržaj i način izrade plana gospodarenja
otpadom nije strogo definiran. Temeljem EU
smjernica, predlažu se osnovni dijelovi plana:

 polazište izrade plana,
 opis postojećeg stanja

gospodarenja otpadom,
 planirani sustav

gospodarenja otpadom.

Plan gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o
otpadu sadržava sljedeće cjeline:

1. mjere odvojenog skupljanja
komunalnog otpada,

2. mjere za upravljanje i nadzor
odlagališta za komunalni otpad,

3. popis otpadom onečišćenog
okoliša i neuređenih
odlagališta,

4. redoslijed aktivnosti sanacije
neuređenih odlagališta i
otpadom onečišćenog okoliša,

5. izvore i visinu potrebnih
sredstava za provedbu sanacije.

Gradonačelnik i Općinski načelnik dužni su
jednom godišnje, do 30. travnja tekuće godine za
prethodnu godinu, podnositi gradskom vijeću,
odnosno Općinskom vijeću izvješće o izvršenju
Plana, a poglavito o provedbi obveza i
učinkovitosti poduzetih mjera (Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o otpadu, NN
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60/08., članak 11., stavak 4.).
Usvojeno izvješće nadležni ured dužan je
dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva i Agenciji za zaštitu okoliša.
Usvojeni Plan obvezno je objaviti u službenom
glasilu Općine Gradište.

Plan gospodarenja otpadom imat će ključnu
ulogu u uspostavi održivog sustava gospodarenja
otpadom  na području Općine Gradište. Održivi
sustav gospodarenja otpadom u skladu je s
obvezama i smjernicama nacionalne zakonske
regulative, europskih direktiva, te državnih i
lokalnih planskih dokumenata.

1. Polazišta za izradu Plana gospodarenja
otpadom

1.1. Nacionalno zakonodavstvo

Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i
Nacionalnim planom djelovanja za okoliš (NN
46/02.), utvrđeno je da je neodgovarajuće
gospodarenje otpadom najveći problem zaštite
okoliša u Republici Hrvatskoj.

¸ Količina otpada raste, a infrastruktura koja bi
taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna. Sustav
gospodarenja otpadom ne funkcionira u
potpunosti, između ostaloga i stoga što se
kasnilo s donošenjem cjelovite strategije na razini
RH, zatim uslijed nedostatka znanja i obučenih
kadrova, nedorečenih propisa, te do nedavno
nepostojanja financijskih poticaja.

Strategija gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske (NN 130/05.) ima za cilj uspostaviti
okvir unutar kojega će Hrvatska morati smanjiti
količinu otpada koji proizvodi, a otpadom koji je
proizveden treba gospodariti poštujući načela
održivog razvoja.

Osnovni sadržaj strategije:
 opis postojećeg stanja s opisom današnjih

tokova otpada i količina svih vrsta otpada:
komunalnog, građevinskog, opasnog,
ambalažnog i sl.,

 smjernice s Konceptom organizacije
gospodarenja otpadom, specifično po
pojedinim vrstama otpada;

 prijedlog sanacija današnjih, mahom
neuređenih odlagališta;

 prijedlog izgradnje novih odlagališta,
 procjena investicija i izvora financiranja.

Temelji strategije:

1. Smanjenje volumena – izdvajanjem korisnog
otpada koji odlazi na reciklažu (ambalažni
otpad, električki i elektronski otpad, stara
vozila, automobilske gume, papir i dr.),

2. Izgradnja regionalnih/županijskih centara –
odlagališta,

a) sanacija i zatvaranje neuređenih
gradskih i Općinskih odlagališta,
uz korištenje još pet godina do
izgradnje županijskih/regionalnih
centara za gospodarenje otpadom,

b) izgradnja županijskih (regionalnih)
uređenih centara za gospodarenje
otpadom sa uređenim odlagalištima,
(max. 21 kom),

c) primjena najnovijih tehnologija
obrade otpada: MBO –
mehaničko–biološka obrada i
smanjenje otpada na cca. 20%
današnjeg volumena, tehnologije

visokih temperatura1 i druge nove
tehnologije.

Ciljevi i mjere iz strategije:

 izbjegavanje i smanjivanje količine
otpada na izvoru, te otpada kojega se
mora odložiti, uz materijalnu i
energetsku oporabu otpada,

 razvitak infrastrukture za cjeloviti
sustav gospodarenja otpadom (IVO
koncept –

Izbjegavanje –Vrednovanje –
Odlaganje),

 smanjivanje rizika od otpada,
 doprinos zaposlenosti u Hrvatskoj,
 edukacija upravnih struktura, stručnjaka

i javnosti za rješavanje problema
gospodarenja otpadom.

Smjernice koje proizlaze iz Strategije:

 razvoj cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom (IVO koncept),

 aktivnosti po pojedinim tokovima otpada
– prilagodba EU propisima,

 instrumenti za provedbu planiranih
aktivnosti (2 uredbe + 13 pravilnika,
usklađeno s EU direktivama),

 sanacija odlagališta i starih opterećenja.

Osim Nacionalne strategije zaštite okoliša,
Nacionalnog plana djelovanja za okoliš i
Strategije gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske, gospodarenje otpadom u Hrvatskoj
definirano je i nizom drugih zakonskih i
podzakonskih akta:

 Zakon o otpadu (NN 178/04.)
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona

o otpadu (NN 111/06., 60/08., 87/09.)
 Uredba o uvjetima za postupanje s

opasnim otpadom (NN 32/98.)
 Uredba o kategorijama, vrstama i

klasifikaciji otpada s katalogom otpada i
listom opasnog otpada (NN 50/05.)

 Uredba o izmjenama i dopunama
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Uredbe o kategorijama, vrstama i
klasifikaciji otpada s katalogom otpada i
listom opasnog otpada (NN 39/09.)

 Uredba o jediničnim naknadama,
korektivnim koeficijentima i pobližim
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
naknada na opterećivanje okoliša
otpadom (NN 71/04.)

 Uredba o nadzoru prekograničnog
prometa otpadom (NN 69/06.)

 Uredba o izmjenama i dopunama
Uredbe o nadzoru prekograničnog
prometa otpadom
(NN 17/07.)

 Uredba o izmjenama i dopunama
Uredbe o nadzoru prekograničnog
prometa otpadom (NN 39/09.)

 Pravilnik o vrstama otpada (NN    27/96.)
 Pravilnik o visini naknade za sabiranje

i toplinsku preradu otpada životinjskog
podrijetla (NN 152/02.)

 Pravilnik o uvjetima za postupanje s
otpadom (NN 123/97.), izmjene i
dopune Pravilnika (NN 112/01.)

 Pravilnik o Popisu pravnih i fizičkih
osoba koje se bave djelatnošću izvoza
neopasnog otpada (NN 1/04.)

 Pravilnik o načinu i rokovima
obračunavanja i plaćanja naknada na
opterećivanje okoliša otpadom (NN
95/04.)

 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu
vođenja očevidnika obveznika plaćanja
naknade na opterećivanje okoliša
otpadom (NN 120/04.)

 Pravilnik o očevidniku pravnih i
fizičkih osoba koje se bave djelatnošću
posredovanja u organiziranju oporabe
i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i
fizičkih osoba koje se bave djelatnošću
izvoza neopasnog otpada (NN 51/06.)

 Pravilnik o mjerilima, postupku i
načinu određivanja iznosa naknade
vlasnicima nekretnina i jedinicama
lokalne samouprave (NN 59/06.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN
23/07.)

 Pravilnik o izmjenama i dopunama
pravilnika o gospodarenju otpadom (NN
111/07.)

 Pravilnik o načinima i uvjetima termičke
obrade otpada (NN 45/07.)

 Naputak o postupanju s otpadom koji
nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite
(NN 50/00.)

 Pravilnik o načinima i uvjetima
odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagalište otpada
(NN 117/07.)

 Pravilnik o registru onečišćavanja
okoliša (NN 35/08.)

Posebne kategorije otpada:

 Pravilnik o ambalaži i ambalažnom
otpadu (NN 97/05.)

 Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o ambalaži i ambalažnom
otpadu (NN 115/05.), (NN 81/08.)

 Odluka o uvjetima označavanja
ambalaže (155/05.)

 Ispravak odluke o uvjetima označavanja
ambalaže (NN 24/06.)

 Ispravak Ispravka Odluke o uvjetima
označavanja ambalaže (NN 28/06.)

 Odluka o nacionalnim ciljevima udjela
povratne ambalaže u 2008. godini (NN
82/07.)

 Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o ambalaži i ambalažnom
otpadu (NN 31/09.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadnim
gumama (NN 40/06.)

 Pravilnik o izmjeni pravilnika o
gospodarenju otpadnim gumama (NN
31/09.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadnim
uljima (NN 124/06.)

 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o
gospodarenju otpadnim uljima (NN
121/08.)

 Pravilnik o izmjenama i dopuni
Pravilnika o gospodarenju otpadnim
uljima (NN 31/09.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadnim
baterijama i akumulatorima (NN
133/06.)

 Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o gospodarenju otpadnim
baterijama i akumulatorima (NN 31/09.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadnim
vozilima (NN 136/06.)

 Pravilnik o izmjenama i dopuni
Pravilnika o gospodarenju otpadnim
vozilima (NN 31/09.)

 Pravilnik o načinu i postupcima
gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
(NN 42/07.)

 Pravilnik o gospodarenju medicinskim
otpadom (NN 72/07.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadnim
električnim i elektroničkim uređajima i
opremom (NN 74/07.)

 Pravilnik o izmjenama i dopuni
Pravilnika o gospodarenju otpadnim
električnim i elektroničkim uređajima i
opremom (NN 133/08.)

 Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o  gospodarenju otpadnim
električnim i elektroničkim uređajima i
opremom (NN 31/09.)

 Pravilnik o gospodarenju građevnim
otpadom (NN 38/08.)

 Pravilnik o gospodarenju muljem iz
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uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN
38/08.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadom iz
proizvodnje Titan-dioksida (NN 70/08.)

 Pravilnik o gospodarenju
polikloriranim bifenilima i
polikloriranim terfenilima (NN
105/08.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadom od
istraživanja i eksploatacije mineralnih
sirovina (NN 128/08.)

Komunalno gospodarstvo:

 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN
36/95.), Izmjene i dopune (NN 109/95.,
21/96., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00.,
59/01., 150/02., 26/03., 82/04., 110/04.,
178/04., 38/09., 79/09.)

Prijevoz opasnih tvari:

 Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN
97/93.)

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
o prijevozu opasnih tvari (NN 181/03.)

 Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN
79/07.)

Otrovi:

 Zakon o otrovima (NN 27/99.), izmjene
Zakona (NN 37/99.), izmjene Zakona
(NN 55/99.)

 Zakon o kemikalijama (NN 150/05.)

Zaštita okoliša:

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07.)
 Zakon o fondu za zaštitu okoliša i

energetske učinkovitost (NN 107/03.)
 Uredba o  informacijskom sustavu zaštite

okoliša (NN 74/99.),  ispravak Uredbe
(NN 79/99.)

 Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN
82/99.), ispravak Plana (NN 86/99.),
izmjena Plana (NN 12/01.)

 Uredba o određivanju građevina od
važnosti za Republiku Hrvatsku (NN
6/00.)

 Popis pravnih osoba kojima je izdana
suglasnost za obavljanje stručnih poslova
zaštite okoliša (NN 124/02.)

 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na
okoliš (64/08.)

Ostalo:
 Zakon o rudarstvu (pročišćeni tekst) (NN

35/95.)
 Zakon o rudarstvu (pročišćeni tekst) (NN

190/03.)
 Uredba o uvjetima te načinu

zbrinjavanja radioaktivnog otpada,
iskorištenih zatvorenih radioaktivnih
izvora i izvora ionizirajućeg zračenja
koji se ne namjeravaju dalje koristiti
(NN 44/08.)

1.2. Europsko zakonodavstvo

Okvir za europsku politiku gospodarenja
otpadom sadržan je u rezoluciji EU Vijeća o
Strategiji gospodarenja otpadom (97/C76/01),
koja se temelji na tada važećoj okvirnoj
direktivi o otpadu (75/442/EEC) i drugim
europskim propisima na području gospodarenja
otpadom.

U dokumentu Kohezijska politika Europske
unije kao podrška razvoju i zaposlenosti,
Strateške smjernice zajednice, 2007. – 2013.,
zemlje članice zajednički nastoje maksimalno
povećati ekonomsku dobit i smanjiti troškove
na način da riješe zagađivanja okoliša na
samom izvoru. U sektoru gospodarenja
otpadom to znači da se prvenstvo daje
prevenciji, reciklaži i biološkoj razgradnji
otpada koje su  jeftinije i  osiguravaju  višu
zaposlenost  u odnosu  na spaljivanje i
odlaganje otpada.

Direktive EU-a za područje gospodarenja otpadom
organizirane su u četiri "grupe" direktiva, ovisno o
tome propisuju li:

 okvir gospodarenja otpadom (okvirna
direktiva o otpadu i direktiva o opasnom
otpadu),

 posebne tokove otpada (direktiva o
ambalaži i ambalažnom otpadu,
direktiva o zbrinjavanju otpadnih ulja,
direktiva o otpadu iz industrije u kojoj
se koristi titandioksid, direktiva o
otpadnim vozilima, direktiva o mulju
iz uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda, direktiva o otpadnoj električnoj i
elektroničkoj opremi, direktiva o
baterijama i
akumulatorima koji sadrže određene
opasne tvari, direktiva o zbrinjavanju
polikloriranih
bifenila i polikloriranih terfenila),

 pošiljke otpada, uvoz i izvoz otpada
(uredba o nadzoru i kontroli otpreme
otpada unutar
područja, na području i s područja
Europske unije),

 građevine za obradu i odlaganje otpada
(direktiva o odlagalištima, direktiva o
spaljivanju otpada, direktiva o
integriranoj prevenciji i kontroli
onečišćenja).

Obvezu planiranja gospodarenja otpadom, na
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način da se od nadležnih tijela traži izrada
planova gospodarenja otpadom, direktno
propisuju tri direktive: okvirna direktiva o
otpadu, direktiva o opasnom otpadu i direktiva o
ambalaži i ambalažnom otpadu.
Međutim, i drugi europski propisi, tj. direktive
koje se odnose na posebne tokove otpada i na
objekte za obradu i odlaganje otpada moraju se
uzeti u obzir tijekom izrade planova
gospodarenja otpadom.
Najvažnije europske direktive u sektoru
gospodarenja otpadom su:

 Okvirna direktiva o otpadu
2006/12/EC,
 Direktiva o odlagalištima
1999/31/EC,
 Direktiva o opasnom otpadu
91/689/EEC s dodacima
94/31/EC, 166/2006,
 Direktiva o mulju s uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda
86/278/EEC,
 Direktiva o spaljivanju otpada
2000/76/EC,
 Direktiva o ambalaži i
ambalažnom otpadu 94/62/EC s
dodacima 2005/20/EC, 2004/12/EC,
1882/2003.

Šesti akcijski plan EU-a "Okoliš 2010.: naša
budućnost, naš izbor", usvojen 2001., definira
prevenciju i  gospodarenje otpadom kao jedan od
četiri glavna prioriteta s primarnim ciljem
razdvajanja nastajanja otpada od gospodarskih
aktivnosti.

1.3. Načela gospodarenja otpadom i sustav
odgovornosti

Zakonom o otpadu definirana su osnovna načela
gospodarenja otpadom – gospodarenje otpadom
temelji se na uvažavanju opće prihvaćenih
načela zaštite okoliša, uređenih posebnim
propisima, poštivanju načela međunarodnog
prava zaštite okoliša, uvažavanju
znanstvenih spoznaja i najbolje svjetske
prakse, a osobito na sljedećim načelima:
1. onečišćivač plaća – posjednik otpada snosi

sve troškove preventivnih mjera i mjera
zbrinjavanja otpada, troškove gospodarenja
otpadom koji nisu pokriveni prihodom
ostvarenim od prerade otpada, te je financijski
odgovoran za provedbu preventivnih i
sanacijskih mjera zbog štete za okoliš koju je
prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad,

2. odgovornost proizvođača – proizvođač
proizvoda od kojega otpad potječe
odgovoran je za odabir rješenja
najprihvatljivijeg za okoliš prema
svojstvima proizvoda i tehnologiji
proizvodnje, uključujući vijek trajanja
proizvoda i uporabu najbolje dostupne

tehnologije,
3. blizina – oporaba i/ili zbrinjavanje otpada

treba se obavljati u najbližoj
odgovarajućoj građevini ili uređaju,
uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost
i prihvatljivost za okoliš.

 Popis pravnih osoba kojima je izdana
suglasnost za obavljanje stručnih poslova
zaštite okoliša (NN 124/02.)

 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na
okoliš (64/08.)

Ostalo:
 Zakon o rudarstvu (pročišćeni tekst) (NN

35/95.)
 Zakon o rudarstvu (pročišćeni tekst) (NN

190/03.)
 Uredba o uvjetima te načinu

zbrinjavanja radioaktivnog otpada,
iskorištenih zatvorenih radioaktivnih
izvora i izvora ionizirajućeg zračenja
koji se ne namjeravaju dalje koristiti
(NN 44/08.)

1.2. Europsko zakonodavstvo

Okvir za europsku politiku gospodarenja
otpadom sadržan je u rezoluciji EU Vijeća o
Strategiji gospodarenja otpadom (97/C76/01),
koja se temelji na tada važećoj okvirnoj
direktivi o otpadu (75/442/EEC) i drugim
europskim propisima na području gospodarenja
otpadom.

U dokumentu Kohezijska politika Europske
unije kao podrška razvoju i zaposlenosti,
Strateške smjernice zajednice, 2007. – 2013.,
zemlje članice zajednički nastoje maksimalno
povećati ekonomsku dobit i smanjiti troškove na
način da riješe zagađivanja okoliša na samom
izvoru. U sektoru gospodarenja otpadom to
znači da se prvenstvo daje prevenciji, reciklaži
i biološkoj razgradnji  otpada koje su  jeftinije i
osiguravaju  višu zaposlenost  u odnosu  na
spaljivanje i odlaganje otpada.

Direktive EU-a za područje gospodarenja
otpadom organizirane su u četiri "grupe"
direktiva, ovisno o tome propisuju li:

 okvir gospodarenja otpadom (okvirna
direktiva o otpadu i direktiva o opasnom
otpadu),

 posebne tokove otpada (direktiva o
ambalaži i ambalažnom otpadu,
direktiva o zbrinjavanju otpadnih ulja,
direktiva o otpadu iz industrije u kojoj
se koristi titandioksid, direktiva o
otpadnim vozilima, direktiva o mulju
iz uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda, direktiva o otpadnoj električnoj
i elektroničkoj opremi, direktiva o
baterijama i akumulatorima koji sadrže
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određene opasne tvari, direktiva o
zbrinjavanju polikloriranih bifenila i
polikloriranih terfenila),

 pošiljke otpada, uvoz i izvoz otpada
(uredba o nadzoru i kontroli otpreme
otpada unutar
područja, na području i s područja
Europske unije),

 građevine za obradu i odlaganje otpada
(direktiva o odlagalištima, direktiva o
spaljivanju otpada, direktiva o
integriranoj prevenciji i kontroli
onečišćenja).

Obvezu planiranja gospodarenja otpadom, na
način da se od nadležnih tijela traži izrada
planova gospodarenja otpadom, direktno propisuju
tri direktive: okvirna direktiva o otpadu, direktiva
o opasnom otpadu i direktiva o ambalaži i
ambalažnom otpadu.

Međutim, i drugi europski propisi, tj. direktive
koje se odnose na posebne tokove otpada i na
objekte za obradu i odlaganje otpada moraju se
uzeti u obzir tijekom izrade planova gospodarenja
otpadom.

Najvažnije europske direktive u sektoru
gospodarenja otpadom su:

 Okvirna direktiva o otpadu
2006/12/EC,
 Direktiva o odlagalištima
1999/31/EC,
 Direktiva o opasnom otpadu
91/689/EEC s dodacima
94/31/EC, 166/2006,
 Direktiva o mulju s uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda
86/278/EEC,
 Direktiva o spaljivanju otpada
2000/76/EC,
 Direktiva o ambalaži i
ambalažnom otpadu 94/62/EC s
dodacima 2005/20/EC, 2004/12/EC,
1882/2003.

Šesti akcijski plan EU-a "Okoliš 2010.: naša
budućnost, naš izbor", usvojen 2001., definira
prevenciju i  gospodarenje otpadom kao jedan od
četiri glavna prioriteta s primarnim ciljem
razdvajanja nastajanja otpada od gospodarskih
aktivnosti.

1.3. Načela gospodarenja otpadom i sustav
odgovornosti

Zakonom o otpadu definirana su osnovna načela
gospodarenja otpadom – gospodarenje otpadom
temelji se na uvažavanju opće prihvaćenih
načela zaštite okoliša, uređenih posebnim
propisima, poštivanju načela međunarodnog
prava zaštite okoliša, uvažavanju znanstvenih
spoznaja i najbolje svjetske prakse, a osobito na
sljedećim načelima:

1. onečišćivač plaća – posjednik otpada
snosi sve troškove preventivnih mjera i
mjera zbrinjavanja otpada, troškove
gospodarenja otpadom koji nisu pokriveni
prihodom ostvarenim od prerade otpada, te
je financijski odgovoran za provedbu
preventivnih i sanacijskih mjera zbog štete za
okoliš koju je prouzročio ili bi je mogao
prouzročiti otpad,

2. odgovornost proizvođača – proizvođač
proizvoda od kojega otpad potječe
odgovoran je za odabir rješenja
najprihvatljivijeg za okoliš prema
svojstvima proizvoda i tehnologiji
proizvodnje, uključujući vijek trajanja
proizvoda i uporabu najbolje dostupne
tehnologije,

3. blizina – oporaba i/ili zbrinjavanje
otpada treba se obavljati u najbližoj
odgovarajućoj građevini ili uređaju, uzimajući
u obzir gospodarsku učinkovitost i
prihvatljivost za okoliš.

Sustav odgovornosti u gospodarenju otpadom
definiran je Zakonom o otpadu (NN: 178/04.,
111/06., 60/08., 87/09.), a odgovornost gradova i
Općina u gospodarenju otpadom definirana je
člancima 15., 15.a, 16. i 18.:

Članak 15.
(1) Grad i Općina odgovorni su za gospodarenje
komunalnim otpadom.
(2) Poglavarstvo grada, odnosno gradsko vijeće i
poglavarstvo Općine, odnosno Općinsko vijeće
dužni su na svom području osigurati uvjete i
provedbu propisanih mjera za gospodarenje
komunalnim otpadom.
(3) Općina i grad dužni su međusobno surađivati i
uz koordinaciju županije osigurati provedbu
propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada.
(4) Grad Zagreb, grad i Općina dužni su na
svojem području postaviti odgovarajuće spremnike
i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za
odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju
komunalnim otpadom sukladno ovom Zakonu i
planu gospodarenja otpadom te osigurati gradnju
najmanje jednog reciklažnog dvorišta za građevinski
otpad.

Članak 15.a
(1) Grad Zagreb, grad i Općina, u svrhu
provedbe obveza iz ovoga Zakona vezano za
gospodarenje komunalnim otpadom na svojem
području, vlasniku koji na svojoj nekretnini odlaže
otpad protivno odluci o komunalnom redu i/ili to
dozvoljava drugoj osobi, putem komunalnog
redara naredit će da taj otpad, o svojem trošku i
odgovornosti, odloži na propisani način.
(2) Ukoliko vlasnik nekretnine iz stavka 1.
ovoga članka ne postupi po nalogu
komunalnog redara, to će učiniti Grad Zagreb,
grad, odnosno Općina na trošak i odgovornost
vlasnika.

Članak 16.



Broj 11. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica 45

Ako županija, Grad Zagreb, grad i/ili Općina
ne provode propisane mjere za gospodarenje
otpadom za koje su odgovorni u skladu s ovim
Zakonom, propisane mjere provest će Vlada
Republike Hrvatske o njihovom trošku.

Članak 18.
(1) Grad Zagreb, grad, odnosno Općina dužni su
osigurati uklanjanje i zbrinjavanje i/ili oporabu
otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš
na njihovom području.
(2) Ako osoba odgovorna za obavljanje
komunalne usluge održavanja čistoće u gradu,
odnosno Općini, u skladu s propisom kojim se
uređuje komunalno gospodarstvo, ne zbrine otpad
koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš taj će
otpad zbrinuti županija na teret proračuna
grada, odnosno Općine.
(3) Ako osoba odgovorna za obavljanje
komunalne usluge održavanja čistoće u Gradu
Zagrebu ne zbrine otpad koji je nepoznata osoba
odbacila u okoliš, taj će otpad zbrinuti Grad
Zagreb na teret svog proračuna.
(4) Županija, Grad Zagreb, grad i Općina imaju
pravo povrata troškova iz stavka 1., 2. i 3. ovoga
članka od osobe koja je otpad odbacila u okoliš.

1.4. Osnovni pojmovi u gospodarenju
otpadom

Zakonom o otpadu definirani su neki osnovni
pojmovi iz područja gospodarenja otpadom:

Otpad je svaka tvar ili predmet određen
kategorijama otpada propisanim Uredbom o
kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada (NN
50/05.), koje posjednik odbacuje, namjerava ili
mora odbaciti. Na temelju kategorija otpada
utvrđuje se lista otpada – katalog, u kojem se vrste
otpada svrstavaju u grupe prema svojstvima i mjestu
nastanka.
Inertni otpad jest otpad koji ne podliježe
značajnim fizikalnim kemijskim i/ili biološkim
promjenama.
Komunalni otpad jest otpad iz kućanstava, te
otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je
po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava,
Opasni otpad sadrži tvari koje imaju jedno
od slijedećih obilježja: H1-eksplozivno, H2
oksidirajuće, H3-A visoko zapaljivo, H3-B
zapaljivo, H4 nadražujuće, H5 opasan, H6
otrovno, H7 kancerogeno, H8 nagrizajuće, H9
infektivno, H10 teratogeno, H11 mutageno, H12
tvari koje u kontaktu sa vodom ispuštaju otrovne
ili vrlo otrovne tvari, H13 tvari koje nakon
odlaganja mogu na bilo koji način proizvesti drugu
tvar, H14 ekotoksično svojstvo.
Taj otpad se zbog svoje štetnosti i potencijalne
opasnosti mora posebno nadzirati i to od mjesta
nastanka do mjesta konačnog odlaganja,
uključujući monitoring samog mjesta privremenog
ili trajnog odlaganja.

Neopasni otpad je sav otpad koji nema neko od
svojstava koja karakteriziraju opasni otpad.
Posebna kategorija otpada jest otpad za kojega
se gospodarenje propisuje posebnim propisom
(stara vozila, otpadna ulja, gume, baterije i
akumulatori, azbest, medicinski otpad i dr.).
Posjednik otpada jest proizvođač otpada ili pravna
ili fizička osoba koja ga posjeduje.
Proizvođač otpada jest svaka osoba čijom
aktivnošću nastaje otpad (izvorni proizvođač) i/ili
koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim
postupkom, mijenja sastav ili svojstva otpada.
Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u
proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim
procesima, a po sastavu i svojstvima se razlikuje
od komunalnog otpada. Proizvodnim otpadom se
ne smatraju ostaci iz proizvodnog procesa koji
se koriste u proizvodnom procesu istog
proizvođača.
Skladištenje otpada jest privremeni smještaj
otpada u građevini za skladištenje otpada –
skladištu, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja.
Skupljanje otpada jest prikupljanje, razvrstavanje
i/ili miješanje otpada u svrhu prijevoza.
Recikliranje jest ponovna uporaba otpada u
proizvodnom procesu osim uporabe otpada u
energetske svrhe.
Oporaba otpada jest svaki postupak ponovne
obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne
i energetske svrhe.
Obrada otpada jest postupak kojim se u
mehaničkom, fizikalnom, termičkom, kemijskom
ili biološkom procesu, uključujući razvrstavanje,
mijenjaju svojstva otpada u svrhu smanjivanja
količine i/ili opasnih svojstava, te olakšava
rukovanje i poboljšava iskoristivost otpada.

Postupci obrade otpada su slijedeći:

– Kemijsko-fizikalni postupci obrade otpada
su postupci kemijsko-fizikalnim metodama s
ciljem mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih,
odnosno bioloških svojstava, a mogu biti:
neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija,
oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija,
sedimentacija, reverzna osmoza i derivatizacija.
– Biološki postupci obrade otpada su postupci
koji biološkim metodama mijenjaju kemijska,
fizikalna i biološka svojstva otpada, a mogu biti
aerobna i anaerobna razgradnja.
– Termički postupci obrade otpada su postupci
uporabom topline pod nužnim i propisanim
uvjetima. Provode se s ciljem mijenjanja
kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava,
a mogu biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje,
sterilizacija, destilacija, sinteriranje, žarenje,
taljenje, zataljivanje u staklo i slični postupci.
– Kondicioniranje otpada je priprema za određeni
način zbrinjavanja i uporabe otpada, a može biti:
usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje,
odvodnjavanje, otprašivanje, očvršćivanje,
stabilizacija te postupci kojima se smanjuje utjecaj
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štetnih tvari koje sadrži otpad.

POPIS DJELATNOSTI KOJE GENERIRAJU OTPAD2

01 00 00 Otpad koji nastaje kod istraživanja i kopanja ruda, iskopavanja i drobljenja kamena i od
fizičkog i kemijskog obrađivanja ruda

02 00 00 Otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva,
pripremanja hrane i prerade

03 00 00 Otpad od prerade drveta i proizvodnje ploča i namještaja, celuloze, papira i kartona

04 00 00 Otpad iz kožarske, krznarske i tekstilne industrije

05 00 00 Otpad od prerade nafte, pročišćavanja prirodnog plina i pirolitičke obrade ugljena

06 00 00 Otpad iz anorganskih kemijskih procesa

07 00 00 Otpad iz organskih kemijskih procesa

08 00 00 Otpad od proizvodnje, formulacija, prodaje i primjene premaza (boje, lakovi i staklasti
emajli), ljepila, sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja

09 00 00 Otpad iz fotografske industrije

10 00 00 Otpad iz termičkih procesa

11 00 00 Otpad koji potječe od kemijske površinske obrade i zaštite metala; hidrometalurgije
neželjeznih metala

12 00 00 Otpad od oblikovanja i površinske fizičko-kemijske obrade metala i plastike

13 00 00 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivog ulja i otpada iz grupa 05, 12 i 19)

14 00 00 Otpadna organska otapala, rashladni i potisni mediji (osim 07 00 00 i 08 00 00)

15 00 00 Otpadna ambalaža; apsorbensi, materijali za brisanje i upijanje, filtarski materijali i zaštitna
odjeća koja nije specificirana na drugi način

16 00 00 Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu

17 00 00 Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući i otpad od iskapanja onečišćenog
tla)

18 00 00 Otpad koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja
(isključujući otpad iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)

19 00 00 Otpad iz uređaja za obradu otpada, gradskih otpadnih voda i pripremu pitke vode i vode za
industrijsku uporabu

20 00 00 Komunalni otpad (otpad iz domaćinstava, trgovine, zanatstva i slični otpad iz proizvodnih
pogona i institucija), uključujući odvojeno prikupljene frakcije
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2. Postojeće stanje gospodarenja s otpadom

Uvid u postojeće stanje postupanja s otpadom,
te u postojeće i buduće količine, kao i sastav
proizvedenog otpada potreban je kako bi se
pronašla optimalna rješenja za uspostavu što
kvalitetnijeg sustava gospodarenja otpadom.
U ovom trenutku problemi u sustavu upravljanja
otpadom u Općini Gradište su višestruki. Na
području Vukovarsko-srijemske županije ne
postoji odlagalište komunalnog otpada koje bi u
potpunosti udovoljavalo Hrvatskim i EU
propisima za uređenje odlagališta i odlaganje
komunalnog otpada, tako da se otpad trenutno
neadekvatno odlaže. Otpad sa područja Općine
Gradište trenutno se isključivo odlaže na službeno
odlagalište otpada na području grada Županje.
Navedeno odlagalište ne udovoljava Hrvatskim i
EU zakonskim propisima i preporukama za
uređenje odlagališta i odlaganje komunalnog
otpada, ali je trenutno jedina i najbolja opcija za
zbrinjavanje komunalnog otpada s područja grada
Županje i okolnih Općina. Za to odlagalište
predviđeno je postepeno zatvaranje i saniranje.
Preduvjet za to je izgradnja i stavljanje u funkciju
regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

Proteklih godina Vukovarsko-srijemska i
Osječko-baranjska županija zajedničkim su
nastojanjima pokušavali realizirati odabir lokacije i
izgradnju regionalnog centra za gospodarenje
otpadom na kojem bi se odlagao i obrađivao otpad
s područja obje županije. Međutim, nakon
višegodišnjih neuspješnih nastojanja, tijekom
2008. godine. Vukovarsko-srijemska županija je
odlučila da gorući problem uspostavljanja
kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom i
izgradnje centra za gospodarenje otpadom više ne
može trpjeti odgode, te je izašla iz zajedničkog
projekta s Osječko-baranjskom županijom i
odlučila se za samostalni projekt i izgradnju
vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji će
biti smješten na području Općine Stari Jankovci.
Inicijativa za izgradnju regionalnog centra za
gospodarenje otpadom u Starim Jankovcima postoji
već nekoliko godina, ali zbog planiranog
projekta izgradnje zajedničkog centra za
Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku
županiju taj projekt do sada nije bio realiziran.
Sada je ipak centar za gospodarenje otpadom u
Starim Jankovcima postao realna opcija, te će se
tijekom 2010. godine najvjerojatnije krenuti s
njegovom izgradnjom i stavljanjem u funkciju.
Projekt bi zajednički financirali Vukovarsko-
srijemska županija i Fond za zaštitu okoliša.

Izgradnjom regionalnog centra u Starim
Jankovcima, Vukovarsko-srijemska županija, a
time i Općina Gradište, kvalitetno će na duži niz
godina riješiti problem gospodarenja komunalnim
otpadom. Osim toga, izgradnjom centra stvorit
će se preduvjeti za zatvaranje i sanaciju
postojećeg službenog odlagališta pored Županje.
Na području Općine Gradište trenutno je u funkciji

sustav sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog
otpada na način da se isti organizirano prikuplja
po domaćinstvima i privrednim subjektima i
odvozi na odlaganje pored Županje. Tvrtka
Komunalac d.o.o. iz Županje trenutno ima
koncesiju
za prikupljanje komunalnog otpada s područja
Općine Gradište. Činjenica je da je sustav
gospodarenja otpadom primijenjen samo na
miješani komunalni i glomazni otpad dok se
ostale vrste otpada ne prepoznaju kao posebne
kategorije otpada, te najčešće završavaju u
komunalnom otpadu.

2.1. Postupanje s komunalnim otpadom

Prema Zakonu o otpadu (NN 178/04.) komunalni
otpad jest otpad iz kućanstva, te otpad iz
proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, ako je po
svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.
Gospodarenje komunalnim otpadom u nadležnosti
je gradova i Općina koji su dužni na svom
području osigurati uvjete i provedbu propisanih
mjera za gospodarenje komunalnim otpadom.
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi propisano je da jedinice lokalne
samouprave obavljaju poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a
koje se odnose pored ostalih i na komunalne
djelatnosti, koje su pobliže određene odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN
26/03., pročišćeni tekst, NN 82/04., 110/04.,
178/04.) određena su načela, način obavljanja i
financiranja komunalnog gospodarstva, kao i
druga pitanja vezana uz svrhovito obavljanje
komunalnih djelatnosti.

Jedna od komunalnih djelatnosti  koja proizlazi
iz Zakona o komunalnom  gospodarstvu je i
odlaganje komunalnog otpada, što podrazumijeva
obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada
na odlagališta komunalnog otpada, te saniranje
i zatvaranje odlagališta na temelju posebnih
propisa.
U cilju pobližeg uređenja odnosa u komunalnom
gospodarstvu jedinica lokalne uprave u obvezi je
donijeti odluku o komunalnom redu i mjere za
njeno provođenje. Odlukom o komunalnom redu
propisuju se odredbe koje se odnose na uređenje
naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih
površina, korištenje javnih površina, skupljanje,
odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim
otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje
protupravno postavljenih predmeta, mjere za
provođenje komunalnog reda, kao i kaznene
odredbe.

Komunalno redarstvo ustrojava se u upravnim
odjelima jedinice lokalne samouprave u čijoj
nadležnosti je komunalno gospodarstvo, a zadaća
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komunalnog redarstva je da obavlja nadzor nad
provedbom odredbi o komunalnom redu.
Zakon o komunalnom gospodarstvu omogućava
jedinicama lokalne samouprave da na temelju
ugovora osnuju zajedničko komunalno
redarstvo. Poslove komunalnog redarstva
obavljaju komunalni redari. Komunalni redari u
provođenju odredbi Odluke o komunalnom redu
ovlašteni
su rješenjima narediti fizičkim i pravnim osobama
radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
izricati mandatne kazne te predložiti pokretanje
prekršajnog postupka.
Na području Općine Gradište donijeta je Odluka o
komunalnom redu i Općina ima komunalnog
redara koji se brine za provedbu komunalnog reda.

Općina Gradište je uključena u sustav
organiziranog prikupljanja i odvoza otpada koje
obavlja koncesionar – komunalna tvrtka
Komunalac d.o.o. Prikupljeni otpad  odvozi se i
odlaže na službeno odlagalište pored grada
Županje. Otpad se prikuplja u nerazvrstanom
stanju, u vrećama, plastičnim posudama (80, 120 i

240 l) ili kontejnerima (5 m3, 7 m3). Tijekom
2009. godine, s područja Općine Gradište tvrtka
koncesionar je ukupno prikupila 583 t miješanog
komunalnog otpada (ključni broj otpada 20 03
01). Tijekom 2009. godine, tvrtka Komunalac
d.o.o. je kvartalno provodila i organizirane akcije
prikupljanja glomaznog otpada te je prikupljeno
30 t glomaznog otpada u četiri akcije prikupljanja.
U Planu gospodarenja otpadom Vukovarsko-
srijemske županije predočena je tablica s
pretpostavljenim sastavom komunalnog otpada,
koja se nalazi u nastavku. Važno je napomenuti
da sastav komunalnog otpada ovisi o sredini u kojoj
nastaje, te ovisi o mnoštvu čimbenika kao što

su: standard stanovništva, tip naselja, dostignuta
razina komunalne higijene i sl. Iz priložene
tablice lako je vidljivo da u komunalnom otpadu
veliki udio čine tvari koje se daju reciklirati i
korisno iskoristiti poput papira, kartona, plastike,
stakla, metala, te biootpada koji je pogodan za
preradu u kompost. Zbog svega navedenoga
Općina Gradište bi trebala poraditi na selekciji
otpada, bilo putem sustava odvojenog
prikupljanja na samom mjestu nastanka
(domaćinstva, gospodarski subjekti), putem zelenih
otoka ili reciklažnih dvorišta, ili pak obradom i

sortiranjem otpada na lokaciji centra za
gospodarenje otpadom koji se treba izgraditi.
Također je moguće i kombinirati neke ili sve od
navedenih metoda razdvajanja i selektivnog
prikupljanja otpada.

Tablica: Pretpostavljeni sastav komunalnog otpada
u Vukovarsko-srijemskoj županiji:

Komponenta
komunalnog otpada mas%
guma 0,9
papir i karton 15,2
staklo 2,2
plastika 10,1
metali 2,8
drvo 1,0
tekstil 8,0
posebni otpad 0,4
kuhinjski i biootpad 19,1
inertni otpad 1,1
koža i kosti 4,3
prosijani ostatak 34,8

Izvor: IPZ Uniprojekt MCF, 2005.

Kod razmatranja količina komunalnog otpada
koji bi na području Općine Gradište mogao
nastajati u budućnosti trebalo bi u obzir uzeti
mnoštvo faktora kao što su: migracije stanovništva,
očekivani prirast stanovništva, socijalne i
gospodarske prilike i slično. Dosadašnja praksa
je međutim pokazala da se prosječni godišnji prirast
količina odloženog otpada kreće oko 2%, te se
na temelju toga može napraviti projekcija
očekivanih količina komunalnog otpada koji će
biti odložen u periodu 2010. - 2018. godine.

Kako je već navedeno, stvarni prirast količina
odloženog otpada ovisit će o mnoštvu faktora, a u
slučaju uspostave sustava selektivnog
prikupljanja otpada za očekivati je i negativni
trend, odnosno smanjenje količina odloženog
otpada u budućnosti, što i jest cilj ovog Plana.

Tablica: Procjena količina otpada koja će se odlagati od 2010. do 2018. godine

Godina 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Količina odloženog
komunalnog otpada / t

595 607 619 631 644 657 670 684 698
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Za sada Općina Gradište nije donijela odluku o
formiranju zelenih otoka što je predviđeno
Planom gospodarenja otpadom Vukovarsko-
srijemske županije. Sustav zelenih otoka je jedan
od načina za uspostavu odvojenog prikupljanja
nekih vrsta otpada koje su iskoristive kao
sekundarne sirovine (papir, staklo, PET), te za
prikupljanje ostalih vrsti neopasnog (biootpad,
metali i sl.) ili opasnog otpada (baterije,
akumulatori, stari lijekovi), čime bi se značajno
unaprijedio sustav gospodarenja otpadom.

Međutim, sustav zelenih otoka kao način odvojenog
prikupljanja otpada na javnim površinama se sve
više napušta, jer su zeleni otoci postali
idealna mjesta za nedozvoljeno preuzimanje
odvojenog otpada od neovlaštenih osoba. Pri tome
dolazi do devastacije spremnika za selektirano
prikupljanje otpada i narušava se vizualni izgled
lokacije.

U trenutku izrade ovog elaborata u postupku je
bio proces pokretanja izgradnje Regionalnog
centra za gospodarenje otpadom na području
Općine Stari Jankovci. Kada bude izgrađen, na
lokaciju Centra odvozit će se sav komunalni
otpad. Na području Centra osim odlagališta za
komunalni otpad bit će uređeno reciklažno
dvorište, kompostana i drugi popratni sadržaji, koji
će omogućiti sortiranje i iskorištavanje otpada.

U cilju unapređenja sustava gospodarenja otpadom
na području Općine, Općina Gradište može
koristiti mogućnosti apliciranja projekata prema
Fondu za zaštitu okoliša u svrhu osiguranja
nepovratnih financijskih sredstava za nabavku
komunalne opreme, uređenje reciklažnih dvorišta i
zelenih otoka, te za druge projekte s područja zaštite
okoliša.

Ovaj elaborat, između ostaloga, može poslužiti
kao podloga za apliciranje projekata za dodjelu
nepovratnih novčanih sredstava  Fonda za zaštitu
okoliša, koja bi se iskoristila za uspostavu
kvalitetnijeg sustava gospodarenja otpadom na
području Općine Gradište.

2.2. Divlja odlagališta otpada na području Općine
Gradište

U skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom
NN 130/05., u nastavku je dana sljedeća
kategorizacija odlagališta:
1. Legalna odlagališta otpada su građevine
za (trajno) odlaganje otpada, predviđene
odgovarajućim prostorno-planskim dokumentima
(županijskim, gradskim/Općinskim) i sagrađene
u skladu s važećim propisima, a rade uz odobrenje
nadležnog tijela lokalne uprave i samouprave na
temelju provedene procjene o utjecaju na okoliš
te ishođenih dozvola – lokacijske, građevinske i
uporabne.

2. Odlagališta otpada u postupku legalizacije
su građevine za (trajno) odlaganje otpada,
predviđene odgovarajućim prostorno-planskim
dokumentima (županijskim, gradskim/ Općinskim) za koja je započeo, ali još nije dovršen postupak procjene utjecaja na okoliš, odnosno, ishođenje potrebnih dozvola – lokacijske i građevinske, a za nova odlagališta i uporabne dozvole.
3. Službena odlagališta otpada su, uglavnom,
veći neuređeni prostori za (trajno) odlaganje
otpada, predviđeni odgovarajućim
prostorno-planskimdokumentima (županijskim,
gradskim/Općinskim), za koja nije proveden
postupak procjene utjecaja na okoliš niti
raspolažu ijednom od neophodnih dozvola
(lokacijskom, građevinskom, uporabnom), a rade
na temelju rješenja ili odluke nadležnog tijela
lokalne uprave i samouprave te su u sustavu
službeno organiziranog dovoza otpada ovlaštenih
komunalnih poduzeća.
4. Dogovorna odlagališta otpada su, uglavnom,
neuređeni manji prostori za odlaganje otpada koji
nisu predviđeni odgovarajućim prostorno-planskim
dokumentima (županijskim, gradskim/Općinskim)
i za koje nije proveden postupak procjene
utjecaja na okoliš. Ona ne raspolažu nijednom od
neophodnih dozvola (lokacijskom, građevinskom,
uporabnom), ali djeluju uz znanje ili u dogovoru s
tijelom nadležne lokalne samouprave. Uglavnom
nisu u sustavu službeno organiziranog dovoza
otpada ovlaštenih osoba.
5. Divlja odlagališta otpada – su manji
neuređeni prostori koji nisu predviđeni za
odlaganje otpada, a formirali su ih najčešće građani
bez prethodnog znanja tijela lokalne samouprave.
Ne raspolažu nikakvim dokumentima relevantnim
za njihovo djelovanje (SUO, dozvole) niti posjeduju
rješenje ili formalnu odluku tijela lokalne
samouprave, a otpad uglavnom individualno,
dovoze građani. Osim navedenih, u Hrvatskoj
postoji mnogo veći broj sličnih površina
onečišćenih otpadom.

U trenutku izrade ovog elaborata na području
Općine Gradište evidentirano je bilo samo jedno
divlje odlagalište otpada - "Gore", koje je
evidentirano i Županijskim Planom gospodarenja
otpadom. Potrebno je u  funkciji zaštite okoliša i
provedbe aktivne zakonske i podzakonske
regulative osigurati od strane mjerodavnih
Općinskih službi i komunalnih redara zabranu
stvaranja novih "divljih" odlagališta i provesti
saniranje postojećih.
Odlagalište "Gore" smješteno je u Gradištu na
udaljenosti od cca 50 m od najbližih stambenih
objekata, te na zračnoj udaljenosti od oko 300
metara sjeveroistočno od središta mjesta. Otpad je
na lokaciju odlagališta "Gore" odlagalo
stanovništvo s područja Općine Gradište u
periodu od 1968. do 2003. godine, kada je
zabranjeno daljnje odlaganje otpada.  Od središta
naselja do odlagališta vodi asfaltirana cesta širine 4
metra dok je ulaz na samo odlagalište dugačak oko
100 metara i čini ga poljski put. Odlagalište je
smješteno na k.č. broj: 1210, 1212, 1213, 1214,
1215, 1216, 1217, 1218 i 1225 koje su u
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vlasništvu Općine Gradište. Cijelo tijelo
odlagališta je okruženo poljoprivrednim
površinama i dvama umjetno stvorenim jezerima. U
blizini odlagališta ne nalaze se nikakvi kulturni
spomenici niti objekti pod posebnom zaštitom. Za
potrebe saniranja odlagališta "Gore", tvrtka "H-
ING 91" d.d. je u mjesecu kolovozu 2005.g. izradila
elaborat "Plan zatvaranja odlagališta otpada "Gore"
– Općina Gradište", kojim je predložen postupak
zatvaranja odlagališta, te njegovo naknadno
kultiviranje uređenjem šetnice pored jezera i
sportskih terena.
U okviru redovnih aktivnosti čišćenja otpada s
područja Općine Gradište, tijekom proljeća
2007.g. izvršena je sanacija najvećeg dijela
odlagališta na način da je izvršen iskop
odloženog otpada i  njegova dislokacija na
lokaciju  odlagališta  otpada "Bazjaš" koje je bilo
sanirano i zatvoreno 2007.g.  Nakon provedbe
tog dijela sanacijskog postupka, procjenjuje se
da je na lokaciji "Gore" još preostalo odloženo

oko 6.000 m3 otpada koji također treba
ukloniti sa lokacije. Iz tog je razloga Općina
Gradište u rujnu 2007.g. izradila "Studiju
ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i
zatvaranja odlagališta otpada "Gore" - Gradište",
kojom se kao najbolje rješenje za zbrinjavanje
odloženog otpada predlaže njegov iskop i
odlaganje na službeno odlagalište grada Županje.
Obzirom da su za planirani sanacijski postupak
iskopa i dislociranja otpada, te naknadno uređenje
prostora odlagališta i njegovo privođenje novoj
namjeni potrebna znatna financijska sredstva koja
su procijenjena na cca 7,4 miliona kuna, Općina
Gradište je s Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost potpisala Ugovor o
sufinanciranju planiranog projekta pri čemu bi
Fond sudjelovao s 60% potrebnih novčanih
sredstava, a Općina Gradište s preostalih 40%.
Trenutno se čeka na realizaciju ovog projekta i
konačni završetak postupka sanacije odlagališta
"Gore" u Gradištu.

Važno je spomenuti da je po pitanju strukture
odloženog otpada najčešće riječ o neopasnom i
inertnom otpadu;  građevinski otpad, otpad
biljnog porijekla, otpad iz kućanstava,
ambalažni otpad i sl. Međutim, osim neopasnog i
inertnog otpada na lokacijama divljih deponija
odlaže se i otpad koji se svojim karakteristikama
svrstava u opasan otpad; salonit ploče (azbest),
ambalaža onečišćena opasnim tvarima,
elektronički otpad, životinjske lešine i sličan
otpad koji nastaje u kućanstvima i gospodarskim
subjektima.

Unatoč činjenici da je na lokacijama
postojećih divljih odlagališta otpada u  najvećoj
mjeri odložen građevinski, i sl. neopasni
otpad, zbog prisutnosti pojedinih opasnih
tvari/otpada potrebno je da Općina Gradište do

kraja provede sanacijski postupak postojećeg
odlagališta, te da taj posao povjeri isključivo
stručnim i ovlaštenim tvrtkama koje posjeduju
iskustvo na sličnim projektima, te posjeduju
ovlaštenja za gospodarenje pojedinim vrstama
opasnog otpada koji se odlaže na divljim
odlagalištima. Sanacija divljih odlagališta otpada
je i zakonska obveza gradova i Općina, a može se
provesti vlastitim sredstvima ili uz sufinanciranje
Fonda za zaštitu okoliša.

Nakon sanacije divljih odlagališta otpada potrebno
je pojačati nadzor nad saniranim lokacijama kako
bi se izbjeglo ponovno odlaganje otpada na istima.
Uz pojačan terenski nadzor preporuka je
ifinancijsko sankcioniranje za nedozvoljeno
odlaganje otpada, a naročito za počinitelje koje se
više puta uhvati u prekršaju, a sve temeljem propisa
i Odluke o komunalnom redu.

U nastavku teksta priložen je dio
fotodokumentacije načinjene na divljem
odlagalištu otpada "Gore" u Općini Gradište,
prilikom terenskog obilaska lokacije u mjesecu
svibnju 2010.g. Obzirom da je terenski obilazak i
snimanje obavljeno u periodu intenzivnog
vegetacijskog rasta, na priloženim fotografijama
nije bilo moguće prikazati stvarni obim i
strukturu preostalog odloženog otpada na
lokaciji "Gore", jer je isti u vrijeme obilaska
bio prekriven gustom vegetacijom.

U Planu gospodarenja otpadom Vukovarsko–
srijemske županije definirane su mjere za

sanaciju otpadom onečišćenog tla3.

Mjere sanacije otpadom onečišćenog tla

Mjere koje treba poduzeti sastoje se od sljedećih
osnovnih operacija:

1. raščišćavanje terena
2. pripremanje polja za odlaganje

otpada
3. dovoz i pripremanje pokrovnog

materijala
4. zaštita od površinskih voda
5. ekološka zaštita:

- vodonepropusna podloga deponije
- sistem za sakupljanje procjednih
voda
- kontrola plinova
- kontrola podzemnih voda

6. izrada ograde i objekata
7. priprema inertnog puta
8. odlaganje otpada u slojevima uz

prethodno sabijanje i prekrivanje

Mjere sanacije otpadom onečišćenog tla (divljih
odlagališta)

Mjere sanacije divljih odlagališta mogu se sažeti
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na:

1. sakupljanje, prešanje, odvoz
2. prešanje i odvoz
3. ručno sakupljanje
4. strojno sakupljanje
5. strojno planiranje
6. strojno čišćenje i odvoz
7. sakupljanje i odvoz
8. usitnjavanje i planiranje
9. planiranje, planiranje zemljom,

trava
10. odlaganje na službena odlagališta
11. obavijestiti i kontrolirati

stanovništvo

● Mjere sanacije za divlja odlagališta pretežno
komunalnog (kućnog) otpada:

1. sakupljanje otpada – ručno
– strojno

2. iskop zagađenog tla
3. odvoz sa lokacije na odobreno

odlagalište
4. uređenje površine s koje je

odstranjen otpad
5. prekrivanje uređene površine

kompostom ili zemljom
obogaćenom gnojivom

6. zatravljivanje
7. obavijestiti lokalno stanovništvo o

zatvaranju divljeg odlagališta
8. kontrolirati stanovništvo da ne

odlaže otpad na sanirano
odlagalište

● Mjere sanacije za divlja odlagališta pretežno
građevinskog otpada:

1. usitnjavanje otpada
2. planiranje na zatečenoj lokaciji

ukoliko je to moguće (ako nije
moguće – odvoz s lokacije na
odobreno odlagalište)

3. prekrivanje kompostom ili zemljom
obogaćenom gnojivom

4. zatravljivanje
5. obavijestiti lokalno stanovništvo o

zatvaranju divljeg odlagališta
6. kontrolirati stanovništvo da ne odlaže

otpad na sanirano odlagalište

● Mjere sanacije za divlja odlagališta pretežno
zelenog otpada:

1. sakupljanje otpada – ručno
– strojno

2. usitnjavanje otpada
3. planiranje na zatečenoj lokaciji

ukoliko je to moguće (ako nije
moguće – odvoz s lokacije na
odobreno odlagalište)

4. prekrivanje kompostom ili zemljom
obogaćenom gnojivom

5. zatravljivanje
6. obavijestiti lokalno stanovništvo o

zatvaranju divljeg odlagališta
7. kontrolirati stanovništvo da ne odlaže

otpad na sanirano odlagalište

● Mjere sanacije za divlja odlagališta pretežno
glomaznoga otpada:

1. sakupljanje otpada – ručno
– strojno

2.  izdvajanje otpada– metalnog
(prešanje)

– nemetalnog otpada (kao kućni ili
građevinski)

3. odvoz s lokacije na odobreno
odlagalište

4. zbrinjavanje na propisan način od
strane ovlaštenog sakupljača

5. uređenje površine s koje je odstranjen
otpad te njeno prekrivanje kompostom
ili zemljom obogaćenom gnojivom i
zatravljivanje

6. obavijestiti lokalno stanovništvo o
zatvaranju divljeg odlagališta

7. kontrolirati stanovništvo da ne odlaže
otpad na sanirano odlagalište

Na prostoru Općine Gradište bilo bi poželjno urediti
prostor mini reciklažnog dvorišta na kojem bi se
stanovništvu omogućilo odlaganje pojedinih vrsti
otpada. Na reciklažnom dvorištu ili na posebnoj
lokaciji obavezno treba biti omogućeno i
odlaganje građevinskog otpada, jer je ustanovljeno
da upravo on čini najveći udio u  otpadu
odloženom  na divljim  odlagalištima. Trenutno je
odlaganje građevinskog otpada moguće uz naknadu
na službenom odlagalištu otpada grada Županje.
Uređenjem mini reciklažnog dvorišta stanovništvu
bi se osigurala mogućnost besplatnog odlaganja
pojedinih vrsti otpada, a ujedno bi se izbjeglo
nekontrolirano odlaganje otpada na divljim
odlagalištima.
Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/07.)
u člancima 9. i 10. definirani su tehnički uvjeti
kojima moraju udovoljavati reciklažna dvorišta,
te je se tim smjernicama potrebno voditi pri
uređenju mini reciklažnog dvorišta.
U nastavku teksta dani su članci 9. i 10. iz Pravilnika
o gospodarenju otpadom sa svim obvezama za
uređenje reciklažnih dvorišta:

Članak 9.
(1) Reciklažno dvorište mora udovoljavati
osnovnim tehničko-tehnološkim uvjetima:

– mora biti ograđeno,
– otvoreni spremnik mora biti u

posebno ograđenom natkrivenom
prostoru u koji je onemogućen dotok
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oborinskih voda,
– otpad se mora skladištiti odvojeno po

svojstvu, vrsti, i agregatnom stanju,
– podna površina mora biti nepropusna i

otporna na djelovanje uskladištenog
otpada,

– mora biti opremljeno tako da se spriječi
rasipanje ili prolijevanje otpada, širenje
prašine,buke, mirisa i drugih emisija,

– mora biti opremljeno uređajima,
opremom i sredstvima za dojavu,
gašenje i sprečavanje širenja požara te
drugom sigurnosnom opremom sukladno
posebnim propisima,

– stacionirana posuda, spremnik i druga
ambalaža, moraju biti izrađeni tako da
je moguće sigurno punjenje, pražnjenje,
odzračivanje, uzimanje uzoraka te
nepropusno zatvaranje i pečaćenje, a
nenatkriveni spremnici moraju biti s
dvostrukom stjenkom ili atestirani za
skladištenje tvari koje su sastavni dio
otpada,

– na uočljivom mjestu mora biti
istaknut "plan djelovanja u slučaju
izvanrednoga događaja" koji sadrži
sljedeće podatke: o vrstama otpada koji
se skladišti; o mogućim izvanrednim
događajima; ime, prezime i telefonske
brojeve odgovornih osoba i njihova
ovlaštenja; telefonski broj policije;
telefonski broj vatrogasaca i telefonski
broj hitne pomoći,

– mora biti označeno natpisom
"Reciklažno dvorište" s podacima o
vrsti otpada koji se skladišti, ključnom
broju iz kataloga otpada sukladno
posebnom propisu te nazivu pravne
ili fizičke osobe i o radnom vremenu.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se i
na pretovarnu stanicu (transfer stanicu).

Članak 10.
Pored tehničko-tehnoloških uvjeta iz članka

8. i članka 9. ovoga Pravilnika, u skladištu
opasnog otpada te reciklažnom dvorištu i transfer
stanici u kojima se skladišti i opasni otpad, a
ovisno o vrsti i agregatnom stanju opasnog otpada,
mora biti osigurano:

– postavljanje rasvjete s umjetnim izvorima
svjetla za sigurno rukovanje opasnim
otpadom,

– udovoljavanje posebnim propisima za
aparate i drugu sigurnosnu opremu za
skladištenje i rukovanje opasnim tvarima
koje su sastojci opasnog otpada,

– izvedba energetskih, plinskih,
vodovodnih, ventilacijskih i ostalih
instalacija prema posebnim propisima
koji uređuju skladištenje i rukovanje

opasnim tvarima koje su sastojci
opasnog otpada.

2.3. Postupanje s neopasnim i inertnim
otpadom

Neopasni i inertni otpad je onaj otpad koji
nema jedno od svojstava koja karakteriziraju
opasni otpad: H1-eksplozivno, H2
oksidirajuće, H3-A visoko zapaljivo, H3-B
zapaljivo, H4 nadražujuće, H5 opasan, H6
otrovno, H7 kancerogeno, H8 nagrizajuće, H9
infektivno, H10 teratogeno, H11 mutageno, H12
tvari koje u kontaktu sa vodom ispuštaju otrovne
ili vrlo otrovne tvari, H13 tvari koje nakon
odlaganja mogu  na bilo koji način proizvesti

drugu tvar, H14 ekotoksično svojstvo4.
Postojeće stanje gospodarenja s neopasnim i
inertnim otpadom na području Općine
Gradište je na nezadovoljavajućoj razini.
Ne postoji organizirani sustav odvojenog
prikupljanja i zbrinjavanja neopasnog i inertnog
otpada, već isti najčešće završava kao
miješani komunalni otpad ili se pak odlaže
nekontrolirano. Osim kućanstava u
proizvodnji neopasnog i inertnog otpada
sudjeluju i gospodarski subjekti, tj. tvrtke i obrti
koji ovisno o svojoj djelatnosti proizvode
različite vrste neopasnog i inertnog otpada.
Obzirom da u Vukovarsko-srijemskoj
županiji postoji veći broj tvrtki koje su
ovlaštene za gospodarenje neopasnim i
inertnim otpadom trebalo bi ubrzano
pristupiti uspostavi sustava odgovornog
gospodarenja neopasnim i inertnim otpadom.
Tu se prvenstveno misli na tvrtke i obrtnike s
područja Općine koji su i po zakonu dužni
uspostaviti sustav gospodarenja otpadom –
odvojeno prikupljanje i selektiranje, privremeno
skladištenje do zbrinjavanja, predaju ovlaštenom
sakupljaču na daljnju obradu ili zbrinjavanje.
Naročito bi važno bilo uspostaviti sustav
sakupljanja i gospodarenja sekundarnim
sirovinama koje se ponovno mogu iskoristiti ili
oporabiti, te se na taj način izbjegava
onečišćenje okoliša, a ujedno se dobiva vrijedna
sirovina. Primjeri sekundarnih sirovina su
otpadni metali, staklo, papir, plastika i druge
vrste otpada koje je pojedinim postupcima
obrade moguće reciklirati i staviti u ponovnu
upotrebu.
Planom gospodarenja otpadom Vukovarsko-
srijemske županije predviđeno je da na
područjima gradova i Općina koji se nalaze u
Vukovarsko-srijemskoj županiji bude
uspostavljen  sustav selektiranog prikupljanja
pojedinih vrsti otpada kao što su staklo,
plastika, papir i sličan otpad. Odvojeno
prikupljanje vršilo bi se na prostorima
zelenih otoka, reciklažnih dvorišta i mini
reciklažnih dvorišta, na kojima bi se postavili
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spremnici i oprema za selektivno prikupljanje
pojedinih vrsti otpada koje su interesantne za
reciklažu i oporabu.

Planom gospodarenja otpadom Vukovarsko-
srijemske županije predviđeno je da na području
Općine Gradište bude uređeno šest zelenih otoka,
što za sada nije učinjeno.

Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom
(NN 38/08.) definirana je i obveza posebnog
gospodarenja građevinskim otpadom, a svaki
grad/Općina je dužna odrediti i urediti lokaciju
reciklažnog dvorišta na kojoj bi se vršilo
prikupljanje građevinskog otpada. Ovu obvezu

gradovi i Općine su bili dužni izvršiti do 31. 12.
2008. godine, kako bi se omogućilo odvojeno
prikupljanje i oporaba građevinskog otpada, čime
bi se smanjile količine odloženog otpada, a
ujedno bi se veći dio takvog otpada ponovno
iskoristio.

U nastavku teksta dan je popis tvrtki5 s područja
Vukovarsko-srijemske županije koje posjeduju
ovlaštenja za postupanje s pojedinim vrstama
neopasnog i inertnog otpada. U tablici se nalaze,
nazivi tvrtki, razdoblje važenja dozvola, te popis
ključnih brojeva otpada za gospodarenje, kojima
pojedina tvrtka ima ovlaštenje.
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Tablica: Popis tvrtki ovlaštenih za gospodarenje neopasnim i komunalnim otpadom na području Vukovarsko-
srijemske županije:
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Izvor: Agencija za zaštitu okoliša, www.azo.hr,
2009.g.

2.4. Postupanje s opasnim otpadom

Opasni otpad6 je sav onaj otpad koji sadrži tvari
koje imaju jedno od slijedećih obilježja: H1-
eksplozivno, H2 oksidirajuće, H3-A visoko
zapaljivo, H3-B zapaljivo, H4 nadražujuće, H5
opasan, H6 otrovno, H7 kancerogeno,  H8
nagrizajuće,  H9 infektivno, H10 teratogeno,
H11 mutageno, H12 tvari koje u kontaktu sa
vodom ispuštaju otrovne ili vrlo otrovne tvari,
H13 tvari koje nakon odlaganja mogu na bilo koji
način proizvesti drugu tvar, H14 ekotoksično
svojstvo.
Taj otpad se zbog svoje štetnosti i potencijalne
opasnosti mora posebno nadzirati, i to od mjesta
nastanka do mjesta konačnog odlaganja,
uključujući monitoring samog mjesta privremenog
ili trajnog odlaganja.

Kao i kod postupanja s neopasnim otpadom, tako
je i postupanje s opasnim otpadom na području
Općine Gradište na nezadovoljavajućoj razini,
odnosno nema organiziranog sustava prikupljanja
opasnog otpada. Iako se produkcija i nastajanje
opasnog otpada najčešće veže uz tvrtke i
industriju, važno je napomenuti da u
kućanstvima također nastaju različite vrste otpada
koje zakon prepoznaje kao opasne, te za primjer

možemo navesti elektronički otpad, fluorescentnu
rasvjetu, stare boje i lakove, ambalažu onečišćenu
opasnim tvarima (ambalaža od motornih ulja,
antifriza, insekticida, dezinficijensa, boja i lakova i
sl.), otpad koji sadrži azbest i još poneke vrste
opasnog otpada koje se rjeđe mogu pojaviti u
kućanstvima.

Važno je napomenuti da je Zakonom o otpadu
(NN 178/04.) i Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o otpadu (NN 111/06., 60/08.,
87/09.) definirana obveza izrade
četverogodišnjeg Plana gospodarenja otpadom za
sve tvrtke i obrtnike koji godišnje proizvedu
više od 200 kg opasnog otpada, i/ili 150 t
neopasnog/inertnog otpada.
Iz toga je lako vidljivo da je određeni broj tvrtki
i obrta s područja Općine Gradište u obvezi
izraditi Plan gospodarenje otpadom, te uspostaviti
odgovarajući sustav privremenog skladištenja i
zbrinjavanja proizvedenog otpada – naročito
opasnog. O proizvedenom, uskladištenom i
zbrinutom otpadu potrebno je voditi i
zakonom propisanu dokumentaciju, a podatke
je na godišnjoj bazi potrebno dostavljati
nadležnoj županiji i Agenciji za zaštitu okoliša.

Izrađeni Plan gospodarenja otpadom potrebno je
dostaviti u nadležnu županiju i u Agenciju za
zaštitu okoliša u Zagrebu, te se na taj način
izbjegavaju zakonske sankcije, tj. visoke
novčane kazne. Agencija za zaštitu okoliša
uredno evidentira sve obveznike koji su ispunili
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zakonsku obvezu dostave Plana gospodarenja
otpadom, te se popis svih tvrtki po
županijama koje su izradile Plan može naći na

internet stranicama Agencije7.

Na žalost, iz ažuriranog popisa (u trenutku

izrade ovog elaborata) tvrtki8 koje su izradile
Plan gospodarenja otpadom u Vukovarsko-
srijemskoj županiji lako je vidljivo da s
područja Općine Gradište ni jedna tvrtka ili obrt
nije ispunila svoju zakonsku obvezu i izradila

Plan gospodarenja otpadom. To je samo
pokazatelj da gospodarenje otpadom, a naročito
opasnim nije uređeno na zakonom propisan
način, te da se otpadom u većini slučajeva
najvjerojatnije neodgovorno gospodari što bi se
trebalo zakonski sankcionirati.

Tablica: Pregled tvrtki u Vukovarsko-srijemskoj
županiji koje su izradile Plan gospodarenja
otpadom (Izvor: Agencija za zaštitu okoliša, ožujak
2010. godine, www.azo.hr)

Redni
broj TVRTKA ADRESA MJESTO POŠTANSK

I BROJ

1. ATENZA d.o.o. H. D. Genschera
bb Vinkovci 32100

2. Auto centar Cerić d.o.o. P.Svačića 26 Cerić 32221

3. AUTO ČULJAK d.o.o Kuderljarska4 Vukovar 32000

4. AUTO IVAN Braće Radić 39 Županja 32270

5. AUTOMEHANIČARSKI OBRT Štitarska 6A Babina Greda 32276

6. Automehaničarski obrt i autopraonica
Alpina Braće Radić 31. Županja 32270

7. AUTOPRAONICA BOŠNJAČANKA A. Starčevića 2B Županja 32270

8. AUTOPRAONICA FERRARI Braće Radića 110 Županja 32270

9. AUTO-STOČKO H.D.Genschera 74 Vinkovci 32100

10. AUTO SERVIS MALENOVIĆ Braće Radić 4 Županja 32270

11. AUTOSERVIS MIŠKOVIĆ P. Svačića 49A Županja 32270

12. BERG d.d Vinkovačka 48 Vukovar 32000

13. Centar za rehabilitaciju Mala Terezija V. Gortana bb Vinkovci 32100

14. CESTORAD d.d. Duga cesta 23 Vinkovci 32100

15. DILJ d.o.o. Ciglarska 33 Vinkovci 32100

16. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE Šibenska bb Vukovar 32000

17. Dom zdravlja Vinkovci K.Zvonimira 53 Vinkovci 32100

18. Dom zdravlja Vukovar Sajmište 1 Vukovar 32000

19. Dom zdravlja Županja Dr. F. Račkog 32 Županja 32270

20. EURCO d.d. H. V. Hrvatinića
87 Vinkovci 32100

21. HEP Operator distribucijskog sustava
d.o.o. Elektra Vinkovci

Kralja Zvonimira
96 Vinkovci 32100

22. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
TJO ŽUPANJA Županja b.b Županja 32270

www.azo.hr
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23.

INA,d.d. Zagreb, SD Trgovina na
malo, Sektor upravljanja
maloprodajnom mreţom, MP Osij ek,
PJM Vinkovci, BP Vinkovci – Kralja
Kunjevci

Kunjevci b.b. Vinkovci 32100

24.
INA,d.d. Zagreb, SD Naftaplin, Sektor
proizvodnje nafte i plina za JI Europu,
Okrug Slavonija, Pogon Vinkovci

Ohridska 17 Vinkovci 32100

25. KAUFLAND Hrvatska d.d . PJ
Županja Vinkovačka 2b Županja 32270

26. KOMUNALAC d.o.o. Veliki Kraj 132 Županja 32270

27. Komunalac Vukovar d.o.o. Sajmište 174 Vukovar 32000

28. MUŠKIĆ METALI d.o.o. P. Zrinskog 13 Vinkovci 32100

29. NEVKOŠ d.o.o H.V. Hrvatinčića
10 Vinkovci 32100

30. OV - ODRŽAVANJE VAGONA
d.o.o.

Trg Kralja
Tomislava b.b Vinkovci 32100

31. OPĆA BOLNICA VUKOVAR Županijska 35 Vukovar 32000

32. OPEKA – Pogon Ilok Štefanikova 28 Ilok 32236

33. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA
JANKOVCI Vinkovačka 15 Stari Jankovci 32241

34. RASPON d.o.o. Duga 61 Vinkovci 32100

35. POLET d.o.o. Trg Kralja
Tomislava 1 Vinkovci 32100

36. SOKOL d.o.o. Glagoljaška 33 Vinkovci 32100

37. STRUNJE-TRADE d.o.o. Bana Jelačića 11 Privlaka 32255

38. TBG Beton d.o.o. Prljevo bb Vukovar 32000

39. TBG Beton d.o.o H. V. Hrvatinića
bb Vinkovci 32100

40. TERMINAL DUNAV d.o.o. Priljevo 22 A Vukovar 32000

41. T.O. Auto-Ivan B.Radić 39 Županja 32270

42. UNIDAL d.o.o. Kneza Mislava 42 Vinkovci 32100

43. VIBROBETON D.D A. Stepinca 2 Vinkovci 32100

44. VINKOPROM d.o.o. H. V: Hrvatinića
108 Vinkovci 32100

45. VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d. H. V. Hrvatinića
90 Vinkovci 32100

46. VUKOVIĆ COMPANY d.o.o. J.J. Strossmayera
21 Vukovar 32000

47.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VUKOVARSKO SRIJEMSKE
ŽUPANIJE

Zvonarske 57 Vinkovci 32100
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Nakon izrade i usvajanja Plana gospodarenja
otpadom Općine Gradište, preporuka je da
Općina organizira stručni skup za
gospodarstvenike s područja Općine, s ciljem
prezentacije njihovih obveza u uspostavi
sustava gospodarenja otpadom u skladu s
propisima. Činjenica je da veliki broj tvrtki i
obrta nema saznanje o obvezama koje
imaju iz područja zaštite okoliša i
gospodarenja otpadom, te bi im se jednim
stručnim skupom moglo približiti i pojasniti

postojeće obveze, i ponukati ih da porade na
ispunjavanju istih, prije nego što  na to budu
primorani kaznenim i novčanim
sankcioniranjem. U nastavku teksta priložen je
popis tvrtki s područja Vukovarsko-srijemske
županije koje imaju ovlaštenje MZOPUG za

obavljanje djelatnosti sakupljanja
i obrade opasnog otpada.
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2.5. Posebne kategorije otpada

Prema članku 3., stavak 10., Zakona o otpadu
(NN 178/04.), posebne kategorije otpada su one
vrste otpada za koje je gospodarenje propisano
posebnim propisom. U trenutku izrade ovog
elaborata gospodarenje pojedinim vrstama otpada
bilo je uređeno posebnim propisima:

 Pravilnik o ambalaži i ambalažnom
otpadu (NN 97/05.)

 Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o ambalaži i ambalažnom
otpadu (NN 115/05.), (NN 81/08.)

 Odluka o uvjetima označavanja
ambalaže (155/05.)

 Ispravak odluke o uvjetima označavanja
ambalaže (NN 24/06.)

 Ispravak Ispravka Odluke o uvjetima
označavanja ambalaže (NN 28/06.)

 Odluka o nacionalnim ciljevima udjela
povratne ambalaže u 2008. godini (NN
82/07.)

 Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o ambalaži i ambalažnom
otpadu (NN 31/09.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadnim
gumama (NN 40/06.)

 Pravilnik o izmjeni pravilnika o
gospodarenju otpadnim gumama (NN
31/09.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadnim
uljima (NN 124/06.)

 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o
gospodarenju otpadnim uljima (NN
121/08.)

 Pravilnik o izmjenama i dopuni
Pravilnika o gospodarenju otpadnim
uljima (NN 31/09.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadnim
baterijama i akumulatorima (NN
133/06.)

 Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o gospodarenju otpadnim
baterijama i akumulatorima (NN 31/09.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadnim
vozilima (NN 136/06.)

 Pravilnik o izmjenama i dopuni
Pravilnika o gospodarenju otpadnim
vozilima (NN 31/09.)

 Pravilnik o načinu i postupcima
gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
(NN 42/07.)

 Pravilnik o gospodarenju medicinskim
otpadom (NN 72/07.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadnim
električnim i elektroničkim uređajima i
opremom (NN 74/07.)

 Pravilnik o izmjenama i dopuni
Pravilnika o gospodarenju otpadnim
električnim i elektroničkim uređajima i
opremom (NN 133/08.)

 Pravilnik o izmjenama i dopunama

Pravilnika o  gospodarenju otpadnim
električnim i elektroničkim uređajima i
opremom (NN 31/09.)

 Pravilnik o gospodarenju građevnim
otpadom (NN 38/08.)

 Pravilnik o gospodarenju muljem iz
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN
38/08.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadom iz
proizvodnje Titan-dioksida (NN 70/08.)

 Pravilnik o gospodarenju
polikloriranim bifenilima i
polikloriranim terfenilima (NN
105/08.)

 Pravilnik o gospodarenju otpadom od
istraživanja i eksploatacije mineralnih
sirovina (NN 128/08.)

Iz priloženog popisa zakonske regulative kojom je
uređeno gospodarenje posebnim kategorijama
otpada lako je vidljivo da gotovo sve navedene
vrste otpada nastaju ili mogu nastati na području
Općine Gradište, te bi i gospodarenje njima trebalo
urediti u skladu s navedenim propisima.
Većina propisa najviše obvezuje proizvođače
otpada (tvrtke), dok se obveze Općine javljaju u
Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom
koji navodi da su jedinice lokalne samouprave
dužne do 31. 12. 2008. godine urediti reciklažna
dvorišta na kojima će biti omogućen prihvat i
reciklaža građevinskog otpada.

Općina Gradište bi uređenjem i opremanjem
zelenih otoka osigurala uvjete za prihvat pojedinih
vrsti otpada koje su zakonom posebno
prepoznate, te je i postupanje s njima posebno
uređeno. Zbrinjavanje ambalažnog otpada je nakon
stupanja na snagu Pravilnika o ambalaži i
ambalažnom otpadu riješeno na zadovoljavajući
način, te je danas rijetkost prizor prazne ambalaže
odbačene u prirodi, uz prometnice i sl.

Za neke druge vrste otpada (opasnog i
neopasnog) kao što su otpadne gume, baterije
i akumulatori, otpadna vozila i elektronički
otpad, Republika Hrvatska je također dodijelila
koncesije za sakupljanje ovlaštenim tvrtkama, a
preuzimanje takvog otpada je postalo besplatno,
odnosno cijena njegovog zbrinjavanja je već
ukalkulirana u cijeni novog proizvoda. Za otpad
kao što je otpadna ambalaža i otpadna vozila
čak je osigurana i naknada po komadu odnosno
kilogramu  predanog otpada,  te se na taj  način
dodatno  stimuliralo  selektivno  prikupljanje i
izdvajanje posebnih kategorija otpada.
Iako je donošenje posebnih Pravilnika kojima se
uredilo gospodarenje posebnim kategorijama
otpada za sada polučilo dobre rezultate,
problemi se javljaju kod kućanstava odnosno
kod produkcije malih količina pojedinih vrsti
otpada. Koncesionarima je neisplativo vršiti
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prikupljanje malih količina otpada, jer su u takvim
slučajevima troškovi transporta i angažmana
djelatnika veći od dobiti i koristi koja se postiže
prikupljanjem otpada. Zbog toga su i dalje česti
slučajevi da se kod pojave manjih količina
posebnih kategorija otpada, s istima ne gospodari
na zakonom propisan način, već iste često
završavaju u komunalnom otpadu. Moguće rješenje
za to jeste planiranje uređenja reciklažnog
dvorišta na koje će stanovništvo moći dovesti i
odložiti posebne kategorije otpada – naravno uz
postojanje odgovarajuće razine ekološke
osviještenosti kod građanstva.
U nastavku teksta dan je popis koncesionara/tvrtki
koje imaju dozvole za gospodarenje posebnim

kategorijama otpada9:

POPIS KONCESIONARA ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI SKUPLJANJA OTPADNIH
BATERIJA I AKUMULATORA NA
PODRUČJU RH

1.   JADRAN-METAL d.d., Valica 2, Pula
2. KOMUNALIJE HRGOVČIĆ, J.J.
Strossmayera 175 a,Županja
3.   UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10,
Varaždin
4. METIS d.d., Kukuljanovo bb, Škrljevo
5.   CIAK d.o.o., Josipa Lončara 3/1, Zagreb
6. STR-AKUMULATOR, Basaričekova 43,
Đurđevac
7. MUNJA d.d., Žitnjak bb, Zagreb
8. SIROVINA ODLAGALIŠTE d.o.o., Ive
Dulčića 6, Zadar
9.   APO d.o.o., Savska cesta 41/IV, Zagreb
10. FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5,
Virovitica
11. FRIŠ d.o.o., Koprivnička 43, Križevci

POPIS KONCESIONARA ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI OBRADE I OPORABE
OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA
NA PODRUČJU RH

1.   CIAK d.o.o., Josipa Lončara 3/1, Zagreb
2. MUNJA d.d., Žitnjak bb., Zagreb
3. FRIŠ d.o.o., Koprivnička 43, Križevci

POPIS KONCESIONARA ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI SKUPLJANJA OTPADNIH
VOZILA NA PODRUČJU RH

1. FELIS RECIKLAŽA d.o.o., Sisak, B.
Adžije 19
2.   JADRAN – METAL d.d., Pula, Valica 2
3. FLORA VTC d.o.o., Virovitica,
Vukovarska cesta 5
4. SIROVINA ODLAGALIŠTE d.o.o.,
Zadar, Ive Dulčića 6
5.   UNIVERZAL d.o.o., Varaždin,
Cehovska 10
6.   C.I.A.K. d.o.o., Zagreb, Josipa Lončara
3/1
7. FEROPAPIR d.o.o., Karlovac, Ul. M.

Bogovića bb
8.   C.I.O.S. d.o.o., Zagreb, Josipa Lončara 15
9. KAIROS d.o.o., Osijek, Ulica jablanova bb
10. CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, Josipa Lončara
15
11. C.I.O.S. VARAŽDIN d.o.o., Varaždin,
Ul. Pavleka Miškine 63
12. RECIKLAŽA d.o.o., Vukovar, Dunavski
prilaz bb
13. METIS d.d., Rijeka, Kukuljanovo bb,
Škrljevo
14. SAVA PROMET d.o.o., Sesvete,
Jelkovečka bb
15. RECIKLAŽA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik,
Prokljanska 40
16. SEKUNDARNI METALI d.o.o., Knin, 4.
gardijske brigade 44

POPIS KONCESIONARA ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI OBRADE I OPORABE
OTPADNIH VOZILA NA PODRUČJU RH

1. CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, Josipa Lončara
15

POPIS KONCESIONARA ZA
OBAVLJANJE DJELATNOSTI SKUPLJANJA
OTPADNIH GUMA NA PODRUČJU RH

1. UNIVERZAL d.o.o. Varaždin,
Cehovska 10
2. SIROVINA TRGOPRERADA d.o.o.
Bjelovar, Bilogorska b.b.
3.   ADRIATIC-BLIZNA d.o.o. Trogir, Dr.
Ante Starčevića 16
4.   GUMIIMPEX-GRP d.o.o. Varaždin,
Pavleka Miškine 64 c
5.   EKO-FLOR PLUS d.o.o. Jastrebarsko,
Strossmayerov trg 15
6.   AUTOPRIJEVOZ I RECIKLAŽA
NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG
OTPADA, Mraclin B. Radića 155
7.   BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o. Beli
Manastir, Ulica Republike 11
8.   NAŠICE CEMENT d.d. Našice, Tajnovac
1
9.   JADRAN METAL d.d. Pula, Valice 2
10. ROBNI CENTAR d.o.o. Križevci,
Nikole Tesle 49
11. C.I.O.S. d.o.o. Zagreb, Josipa Lončara 15
12. ČISTOĆA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta
82
13. METIS d.d. Rijeka, Ive Marinkovića 2
14. CIAK d.o.o. Zagreb, Josipa Lončara 3/1
15. PROTEKTPROM d.o.o. Zagreb,
Samoborska 257
16. FLORA -VTC d.o.o. Virovitica,
Vukovarska cesta 5
17. RIJEKATANK d.o.o. Rijeka, Kružna 10
18. VIREO d.o.o. Zagreb, Karlovačka cesta
2E
19. PETROKEMIJA d.d. Kutina, Aleja
Vukovar 4
20. RECIKLAŽA d.o.o. Zadar, T. Ivčića 7a,
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21. BELJE REMONT d.o.o. Darda,
Industrijska zona 1, Mece

POPIS KONCESIONARA ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI OBRADE I OPORABE
OTPADNIH GUMA NA PODRUČJU RH

1. GUMIIMPEX-GRP d.o.o., Varaždin,
Pavleka
Miškine 64c (oporaba u materijalne svrhe-
stupanj oporabe I,II)
2. SIROVINA ODLAGALIŠTE d.o.o.,
Zadar, Ive Dulčića 6  (oporaba u
materijalne svrhe- stupanj oporabe I)
3.   HOLCIM (Hrvatska) d.o.o., Koromačno,
Koromačno bb (oporaba u energetske svrhe-
stupanj oporabe II)
4.   NAŠICECEMENT d.d., Našice,
Tajnovac 1 (oporaba u energetske svrhe-
stupanj oporabe II)

POPIS KONCESIONARA ZA
OBAVLJANJE DJELATNOSTI
SAKUPLJANJA OTPADNIH ULJA NA
PODRUČJU RH

NAZIV TVRTKE SAKUPLJAČA OTPADNIH
MAZIVIH ULJA

1. FLORA VTC d.o.o., VIROVITICA,
Vukovarska 5
2.   C.I.A.K. d.o.o., ZAGREB, Josipa
Lončara 3/1
3.   CIAN d.o.o., SPLIT, Varaždinska 51
4.   ZAGREBPETROL d.o.o., ZAGREB,
Črnomerec 175 a
5.   MI-VI MAZIVA d.o.o., SESVETE,
Varaždinska cesta 29
6.   JADRAN-METAL d.o.o., PULA, Valica
2
7. KEMIS d.o.o., ZAGREB, Sudišćak 3
8.   EKOL d.o.o., KARLOVAC, Banija 26
9. PATTING d.o.o., VARAŽDIN,
Svilarska 2
10. MAZIVA ZAGREB d.o.o., ZAGREB,
Radnička cesta 175
11. METIS d.d., ŠKRLJEVO, Kukuljanovo
bb
12. AEKS d.o.o., IVANIĆ GRAD,
Omladinska 45
13. APO d.o.o., ZAGREB, Savska cesta 41/4
14. SIROVINA ODLAGALIŠTE d.o.o.,
ZADAR, Ive Dulčića 6
15. DEZINSEKCIJA d.o.o., RIJEKA,
Brajšina 13
16. NACIONAL d.o.o., BJELOVAR,
Ljudevita Gaja 10
17. VAL-INT d.o.o., SVETA NEDJELJA,
Franje Tuđmana 59

NAZIV TVRTKE SAKUPLJAČA OTPADNIH
JESTIVIH ULJA

1. ECOOPERATIVA d.o.o., MATULJI,
Dalmatinskih brigada 17
2.   UNIJAPAPIR d.d., ZAGREB, Radnička
cesta 22
3. MODIBIT d.o.o., OZALJ, Karlovačka
cesta 124
4.   RIJEKATANK d.o.o., RIJEKA, Kružna
10
5. VITREX d.o.o., VIROVITICA, Zbor
narodne garde 3
6.   AGROPROTEINKA d.d., SESVETSKI
KRALJEVAC, Industrijska cesta bb
7. ROL-BO d.o.o. SAMOBOR,
PERKOVČEVA 47/1

NAZIV TVRTKE SAKUPLJAČA OTPADNIH
JESTIVIH I MAZIVIH ULJA

1.   IND-EKO d.o.o., RIJEKA, Korzo 40
2.   UNIVERZAL d.o.o., VARAŽDIN,
Cehovska 10
3. KOMUNALIJE HRGOVČIĆ,
ŽUPANJA, J.J. Strossmayera 175a

POPIS KONCESIONARA ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI TERMIČKE OPORABE
OTPADNIH MAZIVIH ULJA NA PODRUČJU
RH

1. MAZIVA ZAGREB d.o.o., ZAGREB,
Radnička cesta 175
2. SAŠA PROMET CIGLANA BLATUŠA
d.o.o., TOPUSKO, D. Čemernica 151
3.  AGROPROTEINKA d.d., SESVETE,
Strojarska cesta 11
4.   IND-EKO d.o.o., RIJEKA, Korzo 40
5. NAŠICECEMENT d.d., NAŠICE,
Tajnovac 1
6. HOLCIM d.o.o., KOROMAČNO,
Koromačno bb
7. INA d.d. RAFINERIJA NAFTE RIJEKA,
KOSTRENA, Urinj bb
8. KALUN d.d., DRNIŠ, S. Radića 5
9. VIS d.o.o., VARAŽDIN, Svilarska 2
10. DALMACIJACEMENT d.d., KAŠTEL
SUĆURAC, Cesta dr. Franje Tuđmana bb

POPIS KONCESIONARA ZA
OBAVLJANJE DJELATNOSTI
MATERIJALNE OPORABE OTPADNIH
JESTIVIH ULJA SA SVRHOM
PROIZVODNJE BIOGORIVA NA
PODRUČJU RH

1. MODIBIT d.o.o., OZALJ, Karlovačka
cesta 124
2. VITREX d.o.o., VIROVITICA, Zbor
narodne garde 3

POPIS KONCESIONARA ZA
OBAVLJANJE  DJELATNOSTI
MATERIJALNE OPORABE OTPADNIH
ULJA NA PODRUČJU RH

1. KEMO d.o.o., ZAGREB, Klaićeva 66
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POPIS KONCESIONARA ZA
OBAVLJANJE DJELATNOSTI
SAKUPLJANJA ELEKTRIČNOG I
ELEKTRONIČKOG OTPADA NA
PODRUČJU RH

1. FLORA VTC d.o.o., VIROVITICA,
Vukovarska cesta 5

3. Mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja
otpada

Planom gospodarenja otpadom
Vukovarsko-srijemske županije
definirane su mjere za izbjegavanje i smanjivanje
nastajanja otpada.

     Smanjenje količina otpada, kao i opasnih
svojstava otpada može se postići na više načina,
a najvažniji su:

– sprječavanje nastajanja
pojedinih vrsta i količina otpada

– sprječavanje da se u proizvod za
tržište ugrađuju štetni sastojci

– sprječavanje miješanja raznih
vrsta materijala pri proizvodnji
novih roba za tržište koji
onemogućava da se otpadni
materijal koristi za ponovnu
upotrebu

Prioritet svakog cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom treba biti sprječavanje nastanka otpada.
Suština izbjegavanja nastanka otpada sadržana je
u izreci: "Najbolji otpad je onaj, koji uopće ne
nastane". Pod tim se podrazumijeva činjenica, da
otpad koji se izbjegne ne oštećuje čovjekovo
zdravlje i okoliš i ne troše se sredstva za njegovu
obradu i/ili odlaganje.

Korištenjem pogodnih načina proizvodnje i
obrade, uvođenjem na tržište "povoljnih" vrsta
proizvoda te ekološki svjesnim ponašanjem
krajnjih potrošača mogu se smanjiti količine i
štetnost otpada koje bi trebalo obraditi i/ili
odložiti. U okviru tehničkih i gospodarstvenih
mogućnosti treba:

– robu tako oblikovati, proizvoditi
i prerađivati da se ostatne tvari
mogu maksimalno ponovno
iskorištavati

– načine prodaje novih
proizvoda i preuzimanja
iskorištenih proizvoda
regulirati tako, da se količina
otpada kod krajnjih potrošača
stvara u što manjem obimu

– proizvode tako upotrebljavati
da nakon njihove primjene
ostaje što manje štetnih tvari

– proizvode tako upotrebljavati
da nastaje što manje otpada.

Osnovne mjere za izbjegavanje otpada mogu se
svesti na:

 Izbjegavanje otpada u proizvodnji
– razvojem tehnologije koja ne

stvara otpad
– otpad vraćati u vlastitu

proizvodnju
– otpad upućivati na recikliranje i

koristiti u drugim proizvodnim
procesima

– proizvoditi robu koja nakon
upotrebe ima manje otpada
kojeg treba obraditi

– pri proizvodnji za tržište
izbjegavati oblikovanje
proizvoda s pretjeranom
količinom i štetnosti otpada

– proizvod na tržište davati u
najnužnijoj ambalaži

– koliko je to moguće, proizvode
ne pakirati u ambalažu koja
služi za jednokratnu upotrebu, a
nakon toga se odbacuje kao
otpad

 Ponašanje potrošača
– da ne kupuju proizvode koji se

ne mogu reciklirati
– da pri kupovanju izbjegavaju

robu u jednokratnoj
ambalaži, odnosno da pri
kupovanju robe preferiraju
povratnu ambalažu

– da smanje korištenje plastičnih
vrećica i slične ambalaže i dr.

 Edukacija
– koristiti medije i obrazovne

institucije za edukaciju
proizvođača i potrošača o
mogućim načinima
izbjegavanja nastanka
otpada i/ili njegovog
mogućeg smanjenja

– stimulacija i kažnjavanje

Da bi se postigla realizacija takvog koncepta u
okviru cjelovitog rješenja gospodarenja otpadom
prvi korak je izrada Studije o konceptu
izbjegavanja nastanka, a time i smanjenja
potencijala otpada s programom mjera i načinom
provođenja, te tehno-ekonomskom analizom
opravdanosti njegove realizacije.

4. Mjere za iskorištavanje vrijednih svojstava
otpada i njegovo odvojeno prikupljanje

Planom gospodarenja otpadom Vukovarsko-
srijemske županije definirane su mjere za
iskorištavanje vrijednih svojstava otpada i njegovo
odvojeno prikupljanje.
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4.1. Općenito

Primarnom reciklažom, tj. izdvojenim
sakupljanjem sekundarnih sirovina
kontejnerima postavljenim na javnim
površinama, uz staklo izdvaja se i papir i
karton. Osim toga, na ovaj način – kontejnerima
na javnim površinama – izdvojeno se sakuplja
plastični otpad (PET) i metalni otpad (metalne
limenke od pića). Praksa u Hrvatskoj pokazuje da
je uvođenje reciklažnih dvorišta, u kojima
građani besplatno mogu odložiti sve
komponente ako su sortirane, ekonomsko-
ekološki isplativo. Svrha izdvojenog
sakupljanja je izdvajanje korisnih i štetnih
komponenti miješanog komunalnog otpada,
što ima veliki ekonomski i ekološki značaj
iskorištavanjem vrijednih svojstava određenih
komponenti otpada i očuvanjem prirodnih
resursa. Izdvajanjem navedenih komponenti, tj.
stakla, papira, kartona, metala, PET-plastike, kao i
štetnih
i opasnih tvari – prije miješanja s ostatkom
komunalnog otpada – značajno se poboljšavaju
karakteristike reciklirajućeg otpada za materijalno
iskorištavanje, kao i biorazgradivog otpada iz
kuhinja, čišćenja vrtova i sl. zbog smanjenja
smetajućih primjesa u stabiliziranom kompostu.
Osim navedenih vrsta otpada javljaju se i otpadi
o kojima nisu dobiveni podaci ili je njihovo
zbrinjavanje u nadležnosti Vlade RH (opasni
otpad).

U nastavku daje se kratki opis vrsta otpada koji
se mogu sakupljati ili predobraditi u Centru za
obradu otpada.
Poljoprivredni i šumarsko-drvni otpad u
pravilu nastaje u značajnim količinama, ali uz
poticanje izbjegavanja nastanka i smanjivanja
količine kao i unapređivanjem sustava prikupljanja

i iskorištavanja poljoprivrednog i šumarsko
drvnog otpada na mjestu nastanka ova vrsta
otpada

neće se dovoziti u centar, osim u slučaju korištenja
bio otpada za sustav grijanja.

Ambalažni otpad i višekratna uporaba
ambalaže jedan je od najefikasnijih doprinosa
smanjivanju nastajanja otpada. Reciklažom
ambalažnog otpada rasterećuju se odlagališta,
smanjuju emisije i štede prirodne sirovine.
Smjernice za zbrinjavanje ambalažnog otpada su
sljedeće: smanjivanje nastanka ambalažnog otpada,
promjena dizajna u cilju smanjenja ambalaže,
poticanje ponovne upotrebe, recikliranja i drugih
načina oporabe, strogo ograničenje i prestanak
konačnog odlaganja ambalažnog otpada,
uvođenje naknada za proizvođače i uvoznike
radi organiziranja sustava prikupljanja, obrađivanja
i zbrinjavanja ambalažnog otpada. Primjenom

pravilnika o ambalažnom otpadu očekuju se
minimalne količine ove vrste otpada u centru.
Dio koji se odbaci i izmiješa s  komunalnim
otpadom biti će obuhvaćen sustavom predobrade
u samom centru.

Proizvodni i rudarski otpad spada u inertan
otpad, te uz zahvate u tehnološkom procesu može
se postići smanjivanje količina uz prihvatljive
troškove primjenom načela čistije proizvodnje.
Predviđa se odvojeno prikupljanje istovrsnog
otpada pogodnog za recikliranje i ponovnu oporabu
kao i iskorištavanje korisnog otpada u drugim
proizvodnim granama industrije. Ne očekuje se da
će se ova vrsta otpada dovoziti u centar.

Otpadne gume se novim pravilnikom o
gospodarenju otpadnim gumama zbrinjavaju
putem koncesije. Predviđeno je uvođenje naplate
posebne naknade na uvoz i proizvodnju  guma
za vozila radi uspostavljanja sustava
prikupljanja, prerade i zbrinjavanja istog,
poticanje i organiziranje ponovnog korištenja
otpadnih guma u svrhu izrade dijelova drugih
proizvoda te omogućavanje termičke obrade kada
se otpad ne može materijalno iskoristiti.

Cilj uspostave gospodarenja elektroničkim
otpadom i elektronskom opremom je godišnje
prikupljanje najmanje četiri kilograma po
stanovniku istog iz kućanstava. Da bi se navedeni
cilj ostvario potrebno je poduzeti odvojeno
prikupljati e-otpada na dostupna sabirališta kako
bi se upotrebljivi dijelovi (metal, plastika,
elektroničke komponente i drugo) izdvojili i
ponovno iskoristili, a opasni dijelovi zbrinula na
adekvatan način. Treba odvojeno prikupljati
rashladne plinove i zbrinjavati iste na propisan
način. Ova vrsta otpada moći će se
predobrađivati u odgovarajućem regionalnom ili
županijskom objektu-centru za obradu e-otpada.

Mulj iz uređaja za pročišćavanje sanitarnih
otpadnih voda gradova i Općina u Županiji
rješavat će se sukladno europskoj praksi (termička
obrada ili iskorištavanje mulja u poljoprivredi u
slučaju da ne sadrži teške metale i ostale štetne
elemente koje mogu prouzročiti znatna ekološka
zagađenja područja na kojima se isti odlaže). U
svakom slučaju mulj mora biti obezvodnjen na
mjestu nastanka, a nakon toga se može obraditi u
centru i odložiti na odlagalište. Za sada se
procjenjuju količine od 4.500 t / god., koje se mogu
obraditi i zbrinuti na odlagalištu.

Opasni otpad je prema Zakonu o otpadu u
nadležnosti Vlade. Po donošenju Plana
gospodarenja otpadom u RH (NN 85/07.) moći će
se odrediti način postupanja s opasnim otpadom u
Županiji.
Sigurno je da će se morati uspostaviti organizacija
mreže sabirališta opasnog otpada, uspostaviti
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sustav sakupljanja i prijevoza opasnog otpada,
zbrinjavanje otpadnih ulja u energetskim
objektima snage veće od 3 MW, zbrinjavanje
opasnog otpada u tvornicama cementa i sličnim
objektima, zbrinjavanje otpada iz naftnog
rudarenja koji je pogodan za način zbrinjavanja
utiskivanjem u duboke geološke bušotine.
Jedan od prioriteta je izbjegavanje nastajanja i
smanjivanje količina opasnih svojstava na mjestu
nastanka istih, ponovna oporaba i upotreba;
obrada otpada; odlaganje inertnog dijela otpada;
poticajne mjere gospodarskim subjektima za
dokazane programe oporabe. Za sada nije
predviđen način postupanja s opasnim otpadom do
donošenja državnog plana gospodarenja otpadom.

Otpad životinjskog podrijetla u sustavu
gospodarenja organskom masom i  energijom
klaoničkog otpada treba prvenstveno uskladiti sa
zakonodavstvom Europske Unije koja definira
kategorije koje proizlaze iz klaoničkih procesa i
njihovu daljnju obradu sukladno kategorizaciji.
U Županiji treba organizirati sustav sakupljanja u
rashladnim komorama i rashladnim objektima
privremenih skladišta te njihov odvoz u kafileriju
od strane ovlaštenog sakupljača.

Otpadna ulja – prioritet je zbrinjavanje
otpadnih mineralnih ulja termičkom obradom u
postojećim i novim termoelektranama,
tvornicama cementa te u industrijskim
toplanama i kotlovnicama. Treba unaprijediti
sustav odvojenog sakupljanja otpadnih ulja i
pojačati kontrolu sakupljača otpadnih ulja zbog
postizanja određene i garantirane kvalitete. Uz
poduzimanje određenih rekonstrukcija u pogonima
omogućava se povećanja kapaciteta suizgaranja
otpadnih ulja. Otpadna jestiva ulja treba posebno
prikupljati i oporabiti (biodizel).
Otpadne baterije i akumulatori moraju se
zasebno sakupljati na reciklažnim dvorištima uz
posebnu pažnju. Također je predviđeno
poticanje potrošača da odlažu otpadne baterije
i akumulatore na mjestima određenim za
preuzimanje.
Postupak zbrinjavanja opasnog otpada može biti:
kemijsko fizikalna obrada; biološka obrada;
termička obrada; odlaganje steriliziranog otpada.

Primarna reciklaža ili odvojeno sakupljanje
otpada na mjestu nastanka jedan je od najvažnijih
segmenata u programu Cjelovitog rješenja
gospodarenja otpadom. Da bi se isto provelo
svaki grad i Općina trebaju izraditi Projekt
primarne reciklaže i izdvajanje štetnih tvari koji
treba odrediti obim sustava, organizaciju, namjenu
izdvojeno sakupljenih tvari, kao i dati preciznu
dinamiku realizacije. Dinamika realizacije treba
sadržavati vrstu i količinu neophodne opreme,

potrebne objekte i vozila te dati okvirni paket za
edukaciju stanovništva.

4.2. Planirani postupci

Gospodarenje otpadom podrazumijeva
sprječavanje i smanjivanje nastajanja otpada i
njegovoga štetnog utjecaja na okoliš, te
postupanje s otpadom po gospodarskim
načelima što pojednostavljeno u ovom slučaju
znači: sakupljanje, prijevoz, privremeno
skladištenje, predobradu, obradu i ponovno
korištenje obrađenog otpada u proizvodnim
procesima.

Lokacije i načine sakupljanja, glede
iskorištavanja vrijednih svojstava otpada, treba
odrediti grad/Općina u svojim Planovima
gospodarenja otpadom, a koristeći opće kriterije i
uvjete za lokacije za sakupljanje korisnih i štetnih
otpada:

– odabranim načinom sakupljanja
pojedinih komponenti otpada,

– osnovnim karakteristikama
područja,

– vrstama otpada koje se stvaraju
na analiziranom području,

– tehničkim uvjetima za
provođenje,

– ekonomskim uvjetima
realizacije projekta i
financiranje njegovog
provođenja,

– ostalim uvjetima koji utječu na
efikasnost provođenja primarne
reciklaže.

Oprema i objekti za prihvat odabranog,
korisnog i štetnog otpada su:

– posude/kontejneri,
– reciklažna dvorišta,
– objekt za sakupljanje

glomaznog otpada,
– objekt za obradu građevinskog

otpada,
– objekt kompostane,
– sabirna mjesta za štetni otpad,

te suradnja specijaliziranih trgovina i tvrtki za
sakupljanje, obradu i promet sekundarnih
sirovina u odvojenom sakupljanju pojedinih
komponenti otpada iz izvora domaćinstava,
institucija i uslužnih djelatnosti koje su prisutne
na analiziranom području.

U tabličnom prikazu u nastavku dane su grupe
otpada, mogući način sakupljanja, mogući načini
obrade i smjernice njihova vrednovanja u
cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.
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Tablica: Mogući načini sakupljanja i obrade te smjernice djelovanja pojedinih grupa otpada
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Napomene:
-CGO - centar za gospodarenje otpadom
-GO - građevinski otpad
-POOPSS - poduzeća za otkup, obradu i promet
sekundarnim sirovinama
-RD- reciklažno dvorište
-mini RD- nečuvano skupljalište glomaznog,
građevinskog otpada u kontejnere većeg kapaciteta
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-skl.-privremeno skladište
-trgovina- prodavaonice u kojim je prodana roba
od koje nastaje otpad nakon iskorištenja potrebne
vrijednosti
kupljene robe
Postupanje s opasnim otpadom treba redefinirati
po donošenju državnog Plana postupanja s
opasnim otpadom.

Planom gospodarenja otpadom Vukovarsko-
srijemske županije predviđena je nabava i
postavljanje slijedeće opreme i objekata na
području Općine Gradište.

Tablica: Planirana realizacija opreme i objekata
na području Općine Gradište

Ukupan broj
reciklažnih

otoka

Reciklažna
dvorišta i

glomazni otpad

Lokacije: kompostane,
građevinski otpad

Grad/Općina

RD
Mini

RD Kompostana Građevinski

Rashladni
kontejneri za

otpad
životinjskog

porijekla

Gradište 6 - - - 1 -

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske županije
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5. Mjere nadzora i praćenja gospodarenja s
otpadom

Planom gospodarenja otpadom Vukovarsko-
srijemske županije definirane su mjere nadzora i
praćenja postupanja s otpadom.

Opće mjere mogu se sažeti na sljedeće:

• Osigurati stalan nadzor toka otpada
 Osigurati stalan nadzor odlagališta

– kontrolirati otpad te onemogućiti dovoz
nedozvoljenih vrsta otpada (opasni otpad,
proizvodni otpad koji se ne smije odlagati,
eksplozivna sredstva, neprosušeni muljevi i sl.)
– proizvodni otpad primati samo ako sastav
eluata odgovara odredbama iz Pravilnika o
postupanju s otpadom,
– provoditi organizaciju rada na odlagalištu uz
redovito prekrivanje otpada inertnim,

– materijalom na kraju dana, čime se izbjegava
stvaranje i  širenje neugodnih mirisa s odlagališta.

 Odvojeno sakupljanje

Za nadzor nad provedbom odvojenog sakupljanja
pojedinih komponenti otpada (primarno
recikliranje i izdvajanje štetnih tvari) treba:
– koordinirati, analizirati, nadzirati i općenito raditi
na poslovima vezanim uz gospodarenje s otpadom,
– osiguravati sredstva za provedbu predviđenih
aktivnosti prema godišnjem planu,
– vršiti nadzor nad opremom i objektima –
održavanje i sprječavanje mogućeg posrednog ili
neposrednog štetnog utjecaja na okoliš,
– jedan puta mjesečno vršiti pregled objekata
skladišta, objekte predobrade ili obrade
smještenih na analiziranom području u kojem se
skladišti ili obrađuje materijal sakupljen sustavom
odvojenog sakupljanja nekih opasnih vrsta otpada
iz izvora – domaćinstva i
uslužne djelatnosti,
– vršiti kontrolu rada koncesionara kao i nadzor
toka otpadnog materijala koji se odvojeno skupio
kontrolom evidencija, potvrda o preuzimanju
materijala od strane obrađivača ili krajnjeg
korisnika i dr.,
– osmišljava i provodi edukaciju stanovništva
radio i TV porukama, lecima, brošurama u
školama, naročito na područjima koja su
pokrivena odgovarajućim sredstvima za
provođenje odvojenog sakupljanja.

Za konačno ekološki prihvatljivo rješenje
zbrinjavanja komunalnog i proizvodnog otpada
županije, svaki grad i Općina trebaju izraditi Plan
gospodarenja otpadom u kojem se na nivou
grada/Općine opredjeljuje za ekološki i

financijski najprihvatljiviju tehnologiju
gospodarenja otpadom. U okviru navedenog treba
riješiti zbrinjavanje komunalnog i inertnog otpada,
a prvi korak predstavlja sanacija svog otpadom
onečišćenog tla, te uspostava rada postojećih
službenih odlagališta kao   odlagališta I.
kategorije. Sada se otpad   odlaže na
gradskim/Općinskim odlagalištima koja se moraju
sanirati i čiji vijek trajanja je do kraja 2010.
godine. U navedenom roku treba realizirati
izgradnju objekata na lokaciji regionalnog ili
županijskog Centra za gospodarenje otpadom.
U okviru centra treba smjestiti mehaničko-
biološku obradu otpada, kompostanu i
odlagalište, te sortirnicu, reciklažu
građevinskog otpada. Paralelno sa ovim
aktivnostima treba provoditi reciklažu na mjestu
nastanka (staklo, papir, plastičnu i metalnu
ambalažu, i sl.).

• Monitoring

Provedba mjera monitoringa.

– osigurati stalan nadzor tijeka otpada,
– osigurati stalan nadzor rada odlagališta,
– uspostaviti odvojeno sakupljanje,
– kontrolirati rad koncesionara kao i tijek
otpadnog materijala koji se odvojeno skupio,
– provodi edukaciju stanovništva,
– osiguravati sredstva za provedbu predviđenih
aktivnosti prema godišnjem planu.

6. Prijedlog sustava gospodarenja otpadom

Prijedlog uspostave sustava gospodarenja otpadom
na području Općine Gradište temelji se na
osnovnim načelima koja su uvjet za učinkovitu
primjenu sustava, a to je da sustav bude
prihvatljiv za okoliš, da je njegova uspostava
ekonomski opravdana, te da ima socijalnu
podnošljivost. Sustav treba objediniti niz različitih
mjera i metoda, od izbjegavanja i smanjenja
količina otpada, odvojenog skupljanja otpada,
ponovne uporabe i reciklaže otpada, prijevoza i
skladištenja otpada, obrade i odlaganja otpada.
Svaka mjera i metoda ima specifičnu ulogu u
planiranom sustavu gospodarenja otpadom.
Strategija gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske (NN 130/05.), definirala je osnovne
ciljeve koji se smatraju uvjetima za usmjeravanje
prema održivom gospodarenju otpadom,
njihovim ostvarenjem jamči se jačanje sustava i
potom njegovo funkcioniranje na način kakav je
potreban
da sustav ostvari temeljnu funkciju, a to je zaštita
zdravlja ljudi i okoliša, i jednako tako sve
racionalnije korištenje resursa u svrhu
gospodarskog i održivog razvitka.
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Izvor: Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05.)
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Iz priloženog grafikona vidljiv je osnovi koncept
sustava gospodarenja otpadom kako je definiran u
Strategiji gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske.

Minimiziranje otpada, odnosno smanjivanje
količina otpada na mjestu njegovog nastanka prvi
je i osnovni korak u uspostavi sustava
gospodarenja otpadom. Obzirom da je nastajanje
određenih količina otpada ipak nemoguće izbjeći,
kao sljedeći korak uvodi se reciklaža onih vrsti
otpada kod kojih je to moguće (metali, staklo,
plastika, papir, gume i dr.).
Sljedeći korak je iskorištenje otpada kao
alternativnog izvora energije, bilo da je riječ
o pretvaranju otpadnih jestivih ulja u biodizel,
pretvaranju otpada biološkog porijekla u kompost,
iskorištenju bioplina (deponije, stajnjak i sl.), ili
iskorištenju otpada za dobivanje toplinske i
električne energije.

Tek kao zadnji korak (ukoliko nije moguća
primjena ni jednoga od prethodnih koraka),
pribjegava se krajnjem zbrinjavanju otpada bilo
spaljivanjem u posebnim spalionicama ili pak
odlaganjem otpada na posebno uređene deponije
koje mogu biti površinskog ili podzemnog tipa.
Pri zbrinjavanju otpada metodom spaljivanja
treba se iskoristi energija koja se oslobađa
spaljivanjem. U inozemstvu je to uobičajena
praksa, a u mnogim zemljama država tako
dobivenu energiju tretira kao "zelenu", te je i
dodatno potiče dodjelom raznih subvencija.

Ukratko, ciljevi cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom su, slijedeći:

1. smanjivanje količina otpada koji nastaje;
2. smanjivanje količina otpada koji se odlaže na
odlagališta tijekom primarnog odvajanja korisnog
otpada;
3. smanjivanje udjela biorazgradivog otpada u
odloženom komunalnom otpadu;
4. smanjivanje negativnog utjecaja odloženog
otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje;
5. gospodarenje proizvedenim otpadom na
principima održivog razvoja;
6. energetsko iskorištavanje otpada za
proizvodnju energije.

6.1. Minimiziranje otpada

1. zakonskim djelovanjem na privredne subjekte
s ciljem primjena mjera za smanjivanje nastajanja
otpada;
2. provođenjem sustavne edukacije po
horizontalnoj i vertikalnoj liniji društva;
3. promotivnim akcijama s ciljem edukacije i
utjecaja na promjenu ponašanja tzv.
"potrošačkog mentaliteta".

Minimiziranje otpada postiže se i strogim

izbjegavanjem nastanka otpada kroz
izbjegavanje upotrebe opasnih tvari,  te
izbjegavanje upotrebe pojedinih materijala ili
upotrebe energije u proizvodnji, potrošnji i
distribuciji.
Smanjivanje količina otpada uz preventivne mjere
uključuje i mjere gospodarenja otpadom kao
što je uporaba otpada u energetske svrhe – to je
svaki postupak obrade otpada kojim se dobiva
energija.

Kao preventivne mjere za smanjenje otpada
moguće je koristiti neke od slijedećih mehanizama:

 postupno izbacivanje ili zamjena
tvari/materijala/proizvoda koji su nepoželjni u
tokovima otpada, temeljem odgovarajućih
zakonskih propisa ili dobrovoljno,
 uvođenje sustava pologa i povrata kako bi se
otpad umjesto na odlaganje usmjerilo prema
ponovnoj uporabi (ambalažni otpad),
 uračunavanje cijene zbrinjavanja otpada u
cijenu novog proizvoda. Na taj način potrošači u
trenutku kada im određeni proizvod postane otpad
za zbrinjavanje istoga nisu dužni platiti
zbrinjavanje, te se lakše odlučuju na predaju
otpada ovlaštenim sakupljačima. Dobar primjer
za to su propisi kojima se određuje način
gospodarenja otpadnim uljima, baterijama
i akumulatorima, elektroničkim otpadom,
automobilskim gumama i starim vozilima.

 stimuliranje kupovine ekološki prihvatljivih
Minimiziranje otpada, odnosno   prevencija
nastajanja otpada podrazumijeva poduzimanje
različitih mjera kako bi se nastajanje otpada svelo
na najmanju moguću razinu, te taj skup mjera
predstavlja najpovoljniju metodu za rješavanje
problema otpada.
Te se mjere odnose na proces ili na mjesto
nastajanja otpada, a uključuju prevenciju
nastajanju modifikacijom proizvodnog  ili
uporabnog procesa, redukciju na samom izvoru,
te ponovnu uporabu proizvoda ili njihovo
recikliranje, a odnose se uglavnom na odvojeno
prikupljeni otpad. Planom se predviđa poduzimanje
preventivnih aktivnosti na smanjivanju nastajanja
otpada, i to: proizvoda,

 promicanje načela čistije proizvodnje u
industriji, uz poticanje potvrđivanja sustava
upravljanja okolišem (EMS, ISO 14001),
označavanja ekološki povoljnih proizvoda, i dr.

Smanjivanje količina otpada može se postići i
mjerama kao što je razvitak tržišta za materijale
koji se mogu reciklirati u smislu poticanja
potražnje za takvim materijalima, uvođenja
novih proizvoda od recikliranog materijala ili s
povećanim udjelom takvog materijala. Primjer
takvog tržišta je Hrvatska burza otpada, gdje
tvrtke nude i potražuju različite vrste otpada,
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koji je moguće iskoristiti i pri tome ostvariti i
financijsku korist.
Izdvajanje otpada na mjestu nastanka, prije
mogućeg miješanja s ostalim komponentama
komunalnog otpada naziva se primarna reciklaža
ili "in situ" reciklaža. "In situ" reciklaža je
izdvajanje iskoristivih dijelova otpada na
mjestu nastajanja, tj. stanovnici sami sortiraju
u posebnim kontejnerima ili vrećama, ili donose
na posebne platoe, kao što su zeleni otoci ili
reciklažna dvorišta. Ovaj način odvojenog
sakupljanja otpada na mjestu nastanka ima niz
prednosti, jer se odvija u neposrednoj blizu
nastanka otpada, smanjuje se kontaminacija
životnog prostora, sirovine su kvalitetnije, jer
imaju manje nečistoća, reduciraju se troškovi
transporta i odlaganja, prikupljeni materijali se
mogu direktno plasirati na oporabu i reciklažu.
Zahtjevi koji se javljaju kod izdvajanja otpada
na mjestu nastanka su slijedeći: moraju se
osigurati kapitalne investicije u potrebnu
opremu i objekte, mora postojati osposobljeno
i kvalificirano osoblje za vođenje sustava,
oprema  zahtjeva redovita odražavanja i po
potrebi zamjenu, potrebno je osigurati prostor za
odlaganje neupotrebljivih dijelova otpadnih
materijala te se mora obavljati kontrola
kakvoće izdvojenih materijala za reciklažu.
Mjesta nastanka komunalnog  otpada su
uglavnom  domaćinstva, javne i uslužne
djelatnosti u kojima nastaju znatne količine tzv.
opasnih materijala. Stoga primarna reciklaža
zauzima posebno mjesto u IVO konceptu
(Izbjegavanje – Vrednovanje – Odlaganje), jer
osim izdvajanja korisnih podrazumijeva
izdvajanje i  štetnih komponenti komunalnog
otpada, kako  bi  se u konačnici smanjio  štetan
potencijal preostalog dijela komunalnog otpada
koji se odlaže na odlagalištima.
U suštini se može reći da se primarna reciklaža
provodi iz razloga recikliranja i oporabe otpada tj.
zbog zaštite okoliša, ekonomske računice i
potrebe zadovoljavanja zakonske regulative.
Primarnom reciklažom smanjuje se količina
otpada za odlaganje, a time i mogućnost
onečišćenja okoliša. Ekonomski razlozi koji
proizlaze iz primarne reciklaže mogu se
sagledati u činjenici da manja količina otpada
znači i manji troška za njegovu
obradu/odlaganje. Zakonska regulativa insistira
na što većoj primarnoj reciklaži, time i na
recikliranju i oporabi otpada kako bi se u prvom
redu smanjio rastući pritisak na okoliš. U tom
smislu postoje definirane i poticajne mjere i mjere
sankcioniranja kojima se potiče primarna
reciklaža i vraćanju otpada u novi proizvodni
ciklus. Na taj način zakonska regulativa postaje
najvažniji faktor, bez kojeg ne bi bilo moguće
reciklirati i one materijale koje nemaju "dobru"
tržišnu vrijednost.

Bio otpad zauzima veliki udio u komunalnom

otpadu, te je nužno poraditi na uspostavi sustava
njegovog odvojenog sakupljanja kako bi se isti
mogao preraditi u kompost. Kompost se potom
može prodavati ili besplatno ustupati
zainteresiranim poljoprivrednim
gospodarstvima i pojedincima. Za ovakav
model na području Općine Gradište, kao
poljoprivrednom kraju zasigurno bi bilo mnogo
interesa, a ujedno bi se postiglo značajno
smanjenje količina otpada odloženog na
komunalne deponije. Analize su pokazale da
biorazgradivi otpad koji može poslužiti za
preradu u kompost, čini i do 30 % sastava
komunalnog otpada. Prema Planu gospodarenja
otpadom Vukovarsko-srijemske županije,
izgradnja kompostane planirana je u sklopu
centra za gospodarenje otpadom u Starim
Jankovcima. Općina Gradište bi trebala
pokrenuti, u suradnji s koncesionarom za
komunalni otpad, uspostavu sustava
odvojenog prikupljanja otpada pogodnog za
kompostiranje, čim se stvore uvjeti za njegovo
obradu.

Znatno smanjenje odloženog miješanog
komunalnog otpada moguće je postići i
naplatom komunalne naknade po količini
preuzetog otpada. Podjelom kanti i posuda
za selektivno prikupljanje otpada (ambalažni
otpad, bio otpad, papir i sl.), te uređenjem
reciklažnog dvorišta stanovništvu bi se
omogućilo izdvajanje korisnog otpada.
Preuzimanje takvog otpada trebalo bi biti
besplatno, dok bi se naplaćivao isključivo
neselektirani miješani komunalni otpad. Obzirom
da Fond za zaštitu okoliša nepovratnim
sredstvima sufinancira nabavku komunalne
opreme Općina Gradište bi mogla aplicirati
projekte za dobivanje novčanih sredstava za
uređenje zelenih otoka ili reciklažnog dvorišta i
nabavku spremnika za posebne kategorije otpada.

6.2. Edukacija

Da bi se ostvarile pozitivne promjene u
izbjegavanju nastanka i smanjenju količina
otpada od velike je važnosti i sustavna
edukacija stanovništva. Edukacija mora biti
organizirana, ciljana i redovita. Potrebno je
razvijati svijest šire javnosti o uzročno-
posljedičnoj vezi ponašanja zajednice i
pojedinca i nastanka otpada.

Cilj edukacije treba biti postupno mijenjanje
navika i prihvaćanje novih obrazaca ponašanja
(potrošačkog ponašanja i odnosa prema okolišu i
otpadu).

Inicijativa, plan i provedba mjera i aktivnosti na
izbjegavanju nastanka i smanjivanju količina
otpada primarno su u nadležnosti države,
odnosno ministarstava. Uloga gradova i Općina je
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da uz pomoć županije provode programe
ministarstava, te samostalno organiziraju i
provode edukaciju o zaštiti okoliša i razvijaju
odnos s javnošću, i to kroz aktivnosti svojih
komunalnih poduzeća, nevladinih ekoloških
udruga, medija, te kroz sustav odgoja i
obrazovanja.
Ekološkom edukacijom omogućit će se stjecanje
ekoloških znanja i vještina s ciljem povećanja
razine svijesti svakog pojedinca za učinkovito
sudjelovanje u provođenju sustava gospodarenja
otpadom. Provedba ekološke edukacije kod
stanovništva će razvijati nova saznanja i
izgrađivati nove vrijednosti koje će ga
upućivati na promjene u ponašanju. Stoga su,
za ostvarivanje postavljenih razvojnih ciljeva i
zadaća, potrebne bitne promjene u socijalnom,
gospodarskom, obrazovnom i kulturnom smislu,
te stavljanje duhovne, intelektualne, kreativne i
djelatne obnove stanovništva u žarište interesa.
Uspostavljanje sustava edukacije za okoliš, dati
će temeljne pretpostavke za uspješnu i adekvatnu
zaštitu okoliša.
Sustavna edukacija može se odvijati
korištenjem vlastitih resursa/kadrova,
korištenjem usluga okolišnih organizacija i
nevladinih udruga, te angažiranjem  tvrtki koje
se bave odnosima s javnošću, marketingom,
edukacijom i zaštitom okoliša. Također se može
angažirati predstavnike Ministarstva zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, koji
su u mogućnosti prezentirati zakonske obveze iz
područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.
Potrebno je na nivou Općine redovno
provoditi cjelovito, točno i pravodobno
informiranje javnosti o stanju okoliša, te o svim
aktivnostima na području postupanja s
otpadom, zaštite okoliša i održivog razvitka.
Takvo informiranje moguće je postići preko
lokalnih javnih glasila i medija, održavanjem
ciljanih skupova i sl. Obzirom da su na području
Općine aktivne različite vrste lokalnih medija:
TV, radio i novine, iste bi trebalo što više
uključiti u informiranje stanovništva i podizanje
razine ekološke osviještenosti, kroz ciljane članke
i emisije.

Kako bi se omogućila kvalitetna komunikacija
između gradskih predstavnika i stanovništava,
trebalo bi osigurati sustavno i cjelovito educiranje
djelatnika Općine iz područja zaštite okoliša i
gospodarenja otpadom, koje bi ujedno bilo
podloga za donošenje kvalitetnih razvojnih
odluka vezanih uz postupanje s otpadom i zaštitu
okoliša, te za kvalitetno komuniciranje u
procesima odlučivanja.

6.3. Odvojeno prikupljanje otpada

Polazište suvremenog gospodarenja otpadom je
odvojeno prikupljanje otpada, i to na samom
mjestu njegovog nastanka. Otpad koji nije

izbjegnut, odnosno nije iskorišten, treba
odvojeno odložiti i prikupiti. Cilj odvojenog
skupljanja otpada je omogućiti gospodarenje tim
otpadom, a u skladu s odredbama Zakon o otpadu
(NN 178/04.).
Kroz posebne Pravilnike, u trenutku izrade
ovog elaborata bilo je regulirano postupanje s
posebnim kategorijama otpada: ambalažom i
ambalažnim otpadom, otpadnim gumama,
otpadnim električkim i elektroničkim uređajima
i opremom, starim vozilima, otpadnim
baterijama i akumulatorima, infektivnim
otpadom iz zdravstvenih ustanova, otpadnim
uljima, azbestom, te nekim drugim vrstama
otpada koje se rjeđe javljaju na području Općine.
Odvojeno se mogu sakupljati korisne tvari iz
otpada (papir, staklo, plastika, metali, biootpad i
dr.) i štetne/opasne tvari (baterije, akumulatori,
stara ulja i masti, lijekovi, boje, lakovi i dr.),
a namjenjuju se ponovnom korištenju ili
organiziranom i sigurnom zbrinjavanju.

Razvrstavanje i odvojeno skupljanje otpada
na mjestu nastanka (kod proizvođača otpada)
preduvjet je za efikasnu primjenu mjera
gospodarenja otpadom, tj. postupaka kojima se
otpadu daje nova vrijednost, primjerice ponovna
uporaba, recikliranje i oporaba u energetske
svrhe. Uvođenjem odvojenog skupljanja otpada
smanjuje se količina nerazvrstanog otpada koji
se zbrinjava na odlagalištu otpada – deponijama za
komunalni otpad.
Odvojeno skupljanje otpada mora biti
odgovarajuće organizirano  u privrednim
subjektima i domaćinstvima, ustanovama i
institucijama, u cilju stvaranja sekundarnih
sirovina (papir, staklo, plastika, metali i dr.),
uštede energije, smanjenja troškova transporta i
obrade, te posljedično smanjenja opasnosti za
površinske i podzemne vode, te okoliš općenito.
Pojedine komponente otpada (staklo, PET,
papir, metal i dr.) mogu se zasebno odlagati
u kontejnere smještene na javnim površinama
naselja, na tzv. zelenim otocima ili
reciklažnim dvorištima.
Komunalac d.o.o., temeljem koncesije vrši
sakupljanje komunalnog otpada s područja
Općine. Prema postojećim podacima za 2009.
godinu, odaziv stanovništva za selektirano
odlaganje otpada je slab, odnosno otpad se
prikuplja nerazvrstan, te je i iz tog podatka
vidljiva potreba za edukacijom stanovništva i
jačanjem ekološke osviještenosti. Ekološka
svijest stanovništva je niska, tako da nije
prisutna potrebna razina svijesti o koristi za
društvo i okoliš koja se postiže selektiranim
prikupljanjem otpada i oporabom korisnih
sastojaka. Iz otpada koji nastaje u
kućanstvima, trenutno se izdvaja jedino stakleni i
PVC ambalažni otpada za koji je moguće dobiti
povratnu naknadu u prodajnim centrima.
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Pored nužne edukacije predlaže se primjena
sustava selektivnog prikupljanja otpada na
mjestu nastanka – u kućanstvima i
gospodarskim subjektima, koji bi imali
posebne spremnike za selektivno prikupljanje
pojedinih komponenti komunalnog otpada (bio
otpad, ambalaža i sl.) čime bi se znatno smanjio
volumen i količina neselektiranog komunalnog
otpada, a ujedno bi se izdvojilo otpad pogodan za
ponovnu uporabu ili reciklažu.
Osim selektivnog prikupljanja otpada na mjestu
nastanka, izgradnjom zelenih otoka ili mini
reciklažnog dvorišta stanovništvu bi se omogućilo
da na odgovarajući način odloži i neke dodatne
kategorije i vrste otpada kao što su elektronički
otpad, otpadne baterije i akumulatori, otpadne
automobilske gume, motorna ulja, razni metali,
staklo, plastika i sličan otpad. Prikupljeni otpad
bi s lokacije reciklažnog dvorišta dalje bio
usmjeravan na odgovarajuće postupke
zbrinjavanja ili oporabe.

Reciklažna dvorišta su ograđeni i nadzirani
objekti, opremljeni sustavima za zaštitu okoliša,
u kojima je organizirano preuzimanje i odvojeno
skupljanje i razvrstavanje različitih vrsta otpada
(uključujući i tekući otpad i ulja, akumulatore,
opasni otpad iz kućanstva – pesticide, lijekove,
razrjeđivače, boje, otapala i ostale kemikalije,
električnu i elektroničku opremu i zeleni otpad).
Okvirni optimalni ekonomski izračun pokazuju
da bi reciklažna dvorišta trebalo locirati i
izgraditi u većim središtima, te bi za Općinu
Gradište bila isplativa eventualno izgradnja mini
reciklažnog dvorišta.
Glavni ciljevi izgradnje reciklažnog dvorišta su:

– skupljanje potencijalno
iskoristivih otpadnih tvari
(papir, staklo, metal,
plastika, biološki otpad),

– izdvojeno skupljanje
opasnog otpada iz
domaćinstva (baterije,
akumulatori, otapala,
lijekovi).

Postupanje s otpadnim tvarima u reciklažnom
dvorištu odvija se putem slijedećih operacija:

– preuzimanje odvojeno
skupljenih komponenti
komunalnog otpada,

– selektivno privremeno
skladištenje odvojeno
skupljenog otpada,
upućivanje preuzetog i
uskladištenog otpada na
daljnje postupanje
obrađivaču otpada.

U reciklažnim dvorištima je potrebno
organizirati odvojeno prikupljanje iskoristivih
i "problematičnih – opasnih" tvari iz
kućanstva. Uvjet za odlaganje otpada u

reciklažnim dvorištima je da se otpadne tvari
selekcioniraju  prije odlaganja u kontejnere
predviđene za posebne vrste otpada. Na taj se
način postiže značajno poboljšanje kvalitete
usluge i smanjivanje troškova:

 građani mogu tijekom cijele godine,
u sve radne dane, uključujući subotu,
besplatno i
za okoliš primjereno odložiti
iskoristive otpadne tvari;

 izbjegava se razbacivanje glomaznog
otpada po javnim površinama;

 provodi se kvalitetnije odvojeno
prikupljanje iskoristivih vrsta otpada
i time efikasnije recikliranje i oporaba
(auto gume, metali, staklo, plastika,
elektronički otpad, itd.);

 omogućavanje se ravnomjernije i
efikasnije sortiranje te priprema za
daljnju obradu.

Planom gospodarenja otpadom Vukovarsko-
srijemske županije predviđeno je da na
području Općine Gradište bude uređeno šest
zelenih otoka. Sustav odvojenog sakupljanja
otpada obuhvaća i odvojeno sakupljanje
biootpada. To je jedan od preduvjeta  za
kompostiranje. Izdvajanjem biorazgradive
komponente iz ukupnog otpada smanjila bi se
količina plinova koja se oslobađa s odlagališta
uslijed razgradnje otpada. Biootpad se može
odvojeno skupljati kroz sustav posebnih posuda
za stambene i privredne objekte ili dovozom
biootpada na središnja mjesta skupljanja
(kompostane i reciklažna dvorišta). Isto tako
postoji mogućnost organiziranih akcija javnog
skupljanja zelenog otpada (naročito interesantno u
razdobljima intenzivnog vegetacijskog rasta).

Odluku o provedbi i načinu odvojenog
skupljanja biootpada, opsegu i organizaciji
sustava prikupljanja donosi jedinica lokalne
uprave, u suradnji sa Županijom.
Na odvojeno skupljanje otpada nadovezuje se
izdvajanje problematičnih tvari, tj. opasnog
otpada, koji nastaje u kućanstvima, ustanovama
ili u industrijskim pogonima (nije rezultat
njihove osnovne djelatnosti – nije njihov opasni
otpad).
Izdvajanje se može provoditi kod  proizvođača
otpada, kod skupljača (komunalna poduzeća,
reciklažna dvorišta, ostali skupljači), kod
obrađivača otpada te u okviru regionalnog centra
za gospodarenje otpadom.
Problematične tvari izdvojene na mjestima
njihovog odvojenog skupljanja ulaze u sustav
postupanja s opasnim otpadom te se ovisno o vrsti
i količini zbrinjavaju na prikladan način.
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Izvor: Plan gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske županije, IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., 2008. g.
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6.4. Čistija proizvodnja

Čistija proizvodnja je sveobuhvatna preventivna
strategija koja se podjednako primjenjuje na
proizvodni proces i sam proizvod, s ciljem
povećanja efikasnosti proizvodnje i smanjenja
rizika za okoliš. U procesu proizvodnje, čistija
proizvodnja znači efikasnije iskorištenje sirovina,
vode i energije i sprečavanje nastajanja otpada.
Osnovni ciljevi koji se postižu primjenom
čistije proizvodnje su:

 smanjivanje otpada na
mjestu nastanka,

 smanjivanje utroška
sirovina i energije,

 smanjivanje troškova
zbrinjavanja otpada,

 smanjenje troškova
proizvodnje,

 poboljšanje uvjeta i
sigurnosti rada,

 smanjenje onečišćenja
okoliša.

Ti ciljevi postižu se najčešće bez ili uz
minimalna ulaganja, koja se u pravilu vrlo brzo
vrate.

Već i jednostavnim tehnikama čistije
proizvodnje, kao što su modifikacija procesa
ili radnog postupka,  bolji  izbor sirovina ili
često  samo pažljiviji  rad  i uvođenje
tehnološke discipline, postižu se značajni učinci
smanjenja količine otpada, a time i troškova
zbrinjavanja istog.
Uz uspješnu primjenu čistije proizvodnje,
neophodno je osim industrije uključiti i sve
društvene čimbenike: od upravnih-znanstvenih-
stručnih institucija, nevladinih organizacija do
pojedinaca. Usprkos svih prednosti, posebno
gospodarskih, koje se postižu primjenom
čistije proizvodnje, nema jednostavnog recepta
za njeno uvođenje u svakodnevnu industrijsku
praksu. Razlozi su mnogostruki. Naime još
uvijek je uvriježeno mišljenje da je svaka
djelatnost povezana s otpadom samo trošak.
Zato se gospodarenje otpadom najčešće
svodi na ispunjavanje minimalnih zakonskih
obaveza ili na njihovo izbjegavanje.
Proces uvođenja čistije proizvodnje je vrlo
mukotrpan i treba ga strateški dobro osmisliti
da se izbjegnu prepreke, a maksimalno
iskoriste stimulativni čimbenici. U industriji
se čistija proizvodnja marketinški najuspješnije
promiče isticanjem njene profitabilnosti, a za
javnost se moraju isticati pozitivni efekti na
okoliš.
Osim što moraju prepoznati gospodarski interes,
da bi se potaklo proizvođače otpada na primjenu
čistije proizvodnje, potrebna je poticajna
legislativa i potpora upravnih tijela. Oni moraju
utvrditi poticajne mjere, ali i mehanizme za

njihovo provođenje.

Program čistije proizvodnje podrazumijeva skup
aktivnosti i mjera kojima bi se promovirao koncept
čistije proizvodnje i sustavno uvodio u
proizvodnu praksu što uključuje slijedeće podatke:

o primijenjena tehnika čistije
proizvodnje (modifikacija procesa,
zamjena sirovine, interno recikliranje)

o kratak opis primijenjenog postupka
o postignuta ekonomika (uložena

sredstva, vrijeme povrata sredstava,
ostvarene uštede)

o učinci na okoliš (smanjenje emisije i
imisije, manje otpadnih voda, manje
otpada za odlaganje, odstranjena
opasna tvar iz procesa i u otpadu i sl.).

Tako prikazani primjeri imali bi snažan promotivni
i motivacijski učinak za širu primjenu čistije
proizvodnje i ispravljanje zabluda da je zaštita
okoliša uvijek povezana uz trošak.

6.5. Skupljanje i prijevoz otpada

Prema podatcima koje je objavila  Agencija za
zaštitu okoliša (Izviješće o stanju  okoliša u

Republici Hrvatskoj, 2007. godine10) u
Vukovarsko-srijemskoj županiji je oko 75%
stanovništva obuhvaćeno organiziranim
sakupljanjem otpada.
Većinu sakupljenog otpada predstavlja miješani
komunalni otpad koji se organizirano prikuplja.
Sakupljanje je organizirano na način da koncesionar
- Komunalac d.o.o., jednom tjedno vlastitim voznim
parkom vrši prikupljanje komunalnog otpada iz
domaćinstava i gospodarskih subjekata, te
prikupljeni otpad odvozi na službenu deponiju
grada Županje, gdje se otpad trajno odlaže. Za
prikupljanje otpada koriste se plastične i metalne
kante, metalni kontejneri i priručne posude koje
koncesionar prazni. Od 01.06.2010.g. na području
Općine Gradište primjenjivat će se sustav naplate
odvoza otpada po volumenu otpada – kućanstva će
dobiti kante određenog volumena za koji će plaćati
mjesečnu naknadu, a dodatne količine otpada za
odvoz će se posebno naplaćivati. Organizirano
sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje drugih vrsti
otpada u trenutku izrade ovog elaborata nije bilo
organizirano, te je taj sustav na nivou Općine
tek potrebno uspostaviti. Najprije je potrebno
uspostaviti sustav selekcije otpada na mjestu
nastanka (domaćinstva i gospodarski subjekti) i
urediti reciklažno dvorište, te bi se na taj način
omogućilo odvojeno prikupljanje pojedinih vrsti
otpada, a uz to paralelno treba naći zainteresirane i
ovlaštene tvrtke za preuzimanje tako prikupljenog i
izdvojenog otpada, te s istima sklopiti ugovore o
zbrinjavanju odnosno oporabi otpada.
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Tablica: Statistički podatci o stanovništvu u Hrvatskoj koje je obuhvaćeno organiziranim
sakupljanjem otpada po županijama

Županija

Broj
stanovnika

%
stanovništva
obuhvaćenog
skupljanjem

Broj Općina
koje nisu

obuhvaćene
skupljanjem

Specifična
količina

odloženoga
otpada

(kg/stan/dan)

Količina
odloženoga
otpada (tis. t)

Udio u
RH (%)

Zagrebačka 309.696 80 1 0,65 58,7 6

Krapinsko-zagorska 142.432 85 0 0,57 25,4 2
Sisačko-moslavačka 185.387 80 0 0,55 28,9 3

Karlovačka 141.787 75 1 0,65 26,8 3

Varaždinska 184.769 70 1 0,60 32,9 3

Koprivničko-
križevačka 124.467 65 9 0,60 18,6 2

Bjelovarsko-
bilogorska 133.084 70 4 0,66 22,5 2

Primorsko-goranska 305.505 95 0 0,87 92,2 9

Ličko-senjska 53.677 75 0 0,55 7,9 1

Virovitičko-
podravska 93.389 70 3 0,60 14,.4 1

Požeško-slavonska 85.831 80 0 0,62 15,4 1

Brodsko-posavska 176.765 80 0 0,53 27,5 3

Zadarska 162.045 95 0 0,68 38,2 4

Osječko-baranjska 330.506 83 5 0,65 64,9 6

Šibensko-kninska 112.891 90 3 0,67 25,2 2

Vukovarsko-
srijemska 204.768 75 1 0,56 30,0 3

Splitsko-
dalmatinska 463.676 93 2 0,65 101,4 10

Istarska 206.344 96 0 0,90 64,9 6

Dubrovačko-
neretvanska 122.870 95 1 0,78 33,2 3

Međimurska 118.426 75 4 0,60 19,8 2

Grad Zagreb 779.145 100 - 1,02 288,7 28
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Ukupno 4.437.460 Cca 86 35 0,74 1.037,5 100

Izvor: Agencija za zaštitu okoliša – Izviješće o stanju okoliša u RH, 2007.g., www.azo.hr



Broj 11. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica 80

6.6. Skladištenje otpada

Prema Zakonu o otpadu (NN 178/04.)
skladištenje otpada jest privremeni smještaj
otpada u građevini za skladištenje otpada –
skladištu, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja.
Skladištenje otpada je najčešće povezano uz
proizvodni otpad (neopasni i opasni) koji se prije
otpreme na obradu ili odlaganje privremeno
zadržava, tj. skladišti najčešće kod gospodarskih
subjekata (proizvođača otpada) ili kod obrađivača
otpada.

Proizvođač otpada namijenjenog oporabi ili
zbrinjavanju može vlastiti proizvedeni otpad
privremeno skladištiti na za to namijenjenom
prostoru unutar svojeg poslovnog prostora, najduže
godinu dana računajući od dana proizvodnje toga
otpada. Ako ne postoje mogućnosti za oporabu ili
zbrinjavanje vlastitoga proizvedenog otpada u
roku od godine dana, proizvođač otpada, uz uvjete
propisane Zakonom, može taj otpad privremeno
skladištiti najduže do tri godine računajući od dana
proizvodnje otpada. Za skladištenje otpada
proizvođač je obvezan pribaviti suglasnost
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva.

Do usklađivanja pratećih i provedbenih
dokumenata s novim Zakonom, kojima će se
odrediti uvjeti za mjesta i način privremenog
skladištenja otpada, na snazi je Uredba o
uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN
32/98.), kojom su određeni uvjeti o tehničko-
tehnološkoj opremljenosti prostora, opreme i
građevina za skladištenje opasnog otpada (a također
i građevina za obrađivanje i odlaganje opasnog
otpada).

Uvjeti skladištenja iz pravilnika odnose se na
spremnike i kontejnere za otpad, kao i na reciklažna
dvorišta (kao prostor za privremeno,
kratkotrajno odlaganje otpada). Na području
Općine Gradište ne planira se skladištenje otpada.

Po pitanju proizvodnog otpada, naročito opasnog
koji nastaje u gospodarskim subjektima, svaki
gospodarski subjekt zasebno, ovisno o vrstama,
količinama i dinamici nastajanja otpada mora
urediti eventualno skladištenje otpada unutar
vlastitog poslovnog prostora.

6.7. Obrada otpada

Obrada otpada podrazumijeva postupke kojima
se u mehaničkom, fizikalnom, termičkom,
kemijskom ili biološkom procesu, uključujući
razvrstavanje, mijenjaju svojstva otpada u svrhu
smanjivanja količine i/ili opasnih svojstava,  te
olakšava rukovanje i poboljšava iskoristivost
otpada.
Pravne osobe smiju obrađivati neopasni i inertni

otpad na temelju Rješenja koje izdaje Ured
državne uprave Vukovarsko-srijemske županije, a
opasni otpad na temelju Rješenja Ministarstva
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Prema dostupnim podacima iz Agencije za zaštitu
okoliša, na prostoru Općine Gradište trenutno
nema ni jedne tvrtke koja posjeduje dozvolu za
obradu pojedinih vrsti otpada.
Obzirom na količine i vrste otpada koji nastaje na
području Općine za sada nema potrebe za
lokacijom na kojoj bi se vršila obrada opasnog
otpada, a Općina Gradište nije ni u planovima za
lokaciju budućeg regionalnog centra za
gospodarenje otpadom.

Po pitanju obrade neopasnog otpada postoji
eventualno mogućnost da se za područje Općine
razmisli o mogućnosti i opravdanosti izgradnje
kompostane u koju bi se dopremao biootpad, te bi
se tamo pretvarao u kompost, čime bi se znatno
smanjile količine odloženog komunalnog otpada.
Kako je za dobivanje kvalitetnog biokomposta
koji će zadovoljavati uvjete njegovog kasnijeg
iskorištavanja izuzetno važna kvaliteta i čistoća
sirovine – bio otpada, to je preduvjet za takvu
biološku obradu organizacija sustava odvojenog
prikupljanja bio otpada. Način te organizacija i
opseg prikupljanja u nadležnosti je gradova i
Općina.

Obzirom da je kompostana predviđena u sklopu
županijskog centra za gospodarenje otpadom u
Starima Jankovcima, za očekivati je da će nakon
izgradnje centra, Općina Gradište uspostaviti
sustav selektivnog prikupljanja biootpada koji će se
odvoziti u centar na kompostiranje.

6.8. Odlaganje otpada

Odlaganje otpada je krajnja mjera u gospodarenju
otpadom koja se primjenjuje za onaj otpad koji nije
moguće reciklirati, oporabiti ili obraditi tj. zbrinuti
nekom drugom metodom.

Odlaganje otpada trebalo bi se odvijati isključivo
na posebnim prostorima koji su uređeni tako da se
onemogući ili barem na najmanju moguću mjeru
svede potencijalni štetni utjecaj odloženog otpada
na okoliš.

Na žalost, na području Republike Hrvatske
svega je nekoliko odlagališta koja trenutno
udovoljavaju Hrvatskim i Europskim zakonski
propisanim uvjetima i standardima za odlaganje
otpada, a otpad se odlaže na neadekvatna
odlagališta ili čak na divlje deponije, gdje ne
postoji apsolutno nikakva kontrola nad vrstama
i količinama odloženog otpada, koji na taj
način predstavlja veliku opasnost po okoliš i
stanovništvo koje živio u blizini takvih deponija.
Postoji realna mogućnost "oživljavanja" divljih
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deponija na kojima se odlažu  različite vrste
otpada, među kojima dominira građevinski
otpad i miješani komunalni otpad iz obližnjih
kućanstava.

Za sada nema planova da bi u bližoj
budućnosti na području Općine Gradište bilo
uređeno odlagalište otpada, a plan je da se uskoro
sanira i postojeće divlje odlagalište otpada "Gore".

Otpad s području Općine Gradište trenutno se
odvozi i odlaže na službeno odlagalište grada
Županje, koje bi trebalo biti u funkciji do
izgradnje i stavljanja u funkciju budućeg
regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

6.9. Financiranje

Obzirom na znatna financijska sredstva koja su
nužna da bi se uspostavio kvalitetan sustav
gospodarenja otpadom, saniralo postojeće stanje
gospodarenja otpadom i radilo na podizanju
ekološke svijesti kod stanovništva, Općina
Gradište je i do sada imala praksu traženja
sufinanciranja pojedinih projekta putem domaćih
i međunarodnih izvora financiranja, koji su
naročito blagonakloni prema projektima zaštite
okoliša i gospodarenja otpadom.
Prva mogućnost je apliciranje projekta za dodjelu
novčanih sredstava koje za različite projekte iz
zaštite okoliša dodjeljuje Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost. Na taj način Općina
može uz znatno niže izdatke ostvariti velike
korake u uspostavi kvalitetnog sustava
gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.
Neke od dodatnih opcija za financiranje uspostave
kvalitetnog sustav gospodarenja otpadom su
sufinanciranje iz pretpristupnih fondova Europske
unije, povoljne kreditne linije i sl.
Dio potrebne komunalne opreme, kao što su
kontejneri za selektirano prikupljanje otpada,
može osigurati koncesionar postavljanjem vlastitih
kontejnera i spremnika za otpad.

Točna visina potrebnih sredstava u trenutku izrade
ovog elaborata nije bila poznata, jer se tek planira
pristupiti detaljnoj izradi proračuna i kalkulacije
ukupnih sredstava koja su potrebna za saniranje
postojećeg odlagališta, uređenje zelenih otoka,
uređenje reciklažnog dvorišta za prihvat
građevinskog otpada, kao i za druge projekte
kojima bi se poboljšalo gospodarenje otpadom na
području Općine.
Na osnovu podataka iz Plana gospodarenja
otpadom Vukovarsko-srijemske županije (tablica
F.2.1.: Planirana realizacija opreme i objekata na
području Županije u razdoblju od 2008-2011.
godine, i tablica J.2.2.: Ukupno potrebna ulaganja
u Planskom razdoblju), načinjena je procjena
troškova nabavke opreme i objekata za
gospodarenje otpadom, a koji bi bili u skladu
s Županijskim Planom gospodarenja otpadom.

Prema Planu gospodarenja otpadom u VSŽ, Sl. vj.
VSŽ 11/08, Općina Gradište treba osigurati:

1.1. zeleni otoci, 6 lokacija: 90.000 kn
1.2. mini reciklažno dvorište 230.000 kn
1.3. reciklažno dvorište za građevinski otpad
200.000 kn
1.Ukupno:                                            520.000 kn;

Uz navedene troškove nabavke komunalne
opreme, tu su još i troškovi saniranja divljih
odlagališta otpada, izrade sanacijskih programa i
educiranja stanovništva:

2.1. sanacija odlagališta otpada "Gore" 7.400.000
kn
2.2. uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom
(organizacija, promidžba, edukacija): 100.000 kn
2. Ukupno:                                           7.500.000 kn

Sveukupno 1 + 2 = 8.020.000 kn

Kombinacijom vlastitih sredstava i osiguranjem
vanjskih izvora financiranja moguće je kroz dvije
do tri godine uspostaviti sustav odgovornog i
selektivnog gospodarenja otpadom na području
Općine Gradište.
Kao dokaz da navedena tvrdnja nije nerealna
dovoljno je navesti primjer projekta "Eko otok
Krk", kojim se na otoku Krku u dvije godine
(2006. i 2007.) uspjelo doći do brojke od 22,4%
odvojeno sakupljenog otpada. Obzirom da je
Strategijom gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske brojka od 23% odvojeno sakupljenog
otpada planirana kao cilj za 2015. g. to navedeni
primjer pokazuje kako se uz volju i suradnju
lokalnih vlasti, komunalnih tvrtki i osviještenog
stanovništva u kratkom periodu mogu postići
zapanjujući rezultati. Pri tome treba ipak istaknuti
veliku financijsku pomoć koju je ovom projektu
pružio Fond za zaštitu okoliša, čijim sredstvima
je sufinancirana nabavka po četiri kante za
odvojeno sakupljanje otpada u domaćinstvima,
uređenje reciklažnih dvorišta i zelenih otoka, tako
da je u 2007. g. na Krku u funkciji bilo 5.200
različitih spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada, što čini 14.6% ukupne količine spremnika
za odvojeno prikupljanje u cijeloj Hrvatskoj – što
je prilično značajan podatak kada se zna da otok
Krk čini neznatan površinski i demografski
postotak Hrvatske. Uz nabavku i podjelu
spremnika za selektirano prikupljanje otpada,
još jedan značajan faktor bila je i edukacija
stanovništva kroz propagandne letke, javne
tribine i promidžbu preko sredstava javnog
oglašavanja i informiranja (radio, TV, novine i sl.).
Na taj način otok Krk je postao svijetli
primjer drugim područjima i jedinicama lokalne
samouprave u Hrvatskoj, jer je u dvije godine
postigao ciljeve koje se državnom strategijom
planira realizirati  tek kroz deset godina. Općina
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Gradište se treba voditi  takvim pozitivnim
primjerima iz domaće i svjetske prakse, pri čemu
je realizaciju uspostave kvalitetnog sustava
gospodarenja otpadom potrebno uskladiti s
lokalnim prilikama, prostornim i ekonomskim
mogućnostima.

6.10. Rokovi za realizaciju

Obzirom da je zakon predvidio da planovi
gospodarenja otpadom jedinica lokalne
samouprave trebaju biti usklađeni sa županijskim
planovima gospodarenja otpadom, tako i Plan
gospodarenja otpadom Općine Gradište mora
biti  usklađen  s Planom gospodarenja otpadom
Vukovarsko- srijemske županije.
Planom gospodarenja otpadom Vukovarsko-
srijemske županije predviđena je godina 2011.
kao krajnji rok za realizaciju projekta koji su
obuhvaćeni ovim elaboratom: uređenje zelenih

otoka, reciklažnih dvorišta, nabavku komunalne
opreme i izrade kompletne tehničke
dokumentacije.
U 2011. godini izvršit će se usklađivanje
postavljenih ciljeva sa stvarnim stanjem i
aktualizirati usvojeni Plan s novim aktivnostima
za razdoblje od 2012. do 2015. godine (Centar
za obradu glomaznog otpada, opremanje
kompostane s bioreaktorima, uvođenje
odvojenog skupljanja biorazgradivog otpada iz
domaćinstava i dr. objekti i aktivnosti).
Preduvjet za uvođenje novih aktivnosti je
izvršenje ovog Plana.

Tablica: Plan gradnje građevina namijenjenih
skladištenju, obradi i odlaganju otpada, nabave
opreme za izdvojeno sakupljanje, sanacije i
izrade tehničke dokumentacije za razdoblje od
2008. do 2011. godine

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske županije, IPZ Uniprojekt MCF d.o.o.,
Zagreb, 2008. g.
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Općina Gradište će pokušati realizirati planirane
zahvate u navedenom roku, ali treba uzeti u obzir
da će stvarna realizacija ipak ovisiti o
proračunskim mogućnostima Općine, te o
sufinanciranju pojedinih projekta od strane Fonda
za zaštitu okoliša i drugih institucija, kao i od
eventualnih sredstava koja bi se mogla tražiti iz
pretpristupnih fondova Europske unije, a koja se
dodjeljuju za projekte zaštite okoliša.

Sanacija divljih odlagališta otpada trebala bi biti
realizirana tijekom 2010. i 2011. godine, tijekom
kojih bi se trebalo započeti i s izgradnjom i
uređenjem zelenih otoka i reciklažnih dvorišta.

Obzirom na sve prethodno navedeno, za očekivati
je da bi Općina Gradište mogla u planiranim
vremenskim rkovima realizirati

aktivnosti i zahvate
planirane Županijskim planom
gospodarenja otpadom.

U nastavku teksta dana je tablica11 iz Plana
gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske
županije s rokovima za realizaciju pojedinih
zahvata:

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske županije, IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb, 2008. g.
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7. Sažetak

Zakonom o otpadu (NN 178/04., 111/06.,
60/08.) definirana je obveza izrade Plana
gospodarenja otpadom za županije, gradove i
Općine. U skladu sa zakonskim obvezama, a s
ciljem unapređenja postojećeg sustava
gospodarenja otpadom, Općina Gradište je
izradila ovaj Plan gospodarenja otpadom koji
se u skladu sa Zakonom donosi za razdoblje od
osam godina.

Osim Plana gospodarenja otpadom,
Zakonom o otpadu propisane su i ostale
obveze u gospodarenju otpadom, te su
zakonske obveze Općine Gradište slijedeće:

1. Općina Gradište je odgovorna za
gospodarenje komunalnim otpadom.

2. Poglavarstvo Općine dužno je na
svom području osigurati uvjete i
provedbu propisanih mjera za
gospodarenje komunalnim otpadom.

3. Općina  Gradište i  susjedne Općine
dužne su međusobno  surađivati  i  uz
koordinaciju županije osigurati
provedbu propisanih mjera za
odvojeno prikupljanje otpada.

4. Općina Gradište dužna je na
svojem području postaviti
odgovarajuće spremnike i osigurati
uređenje zelenih otoka i mini
reciklažnog dvorišta za odvojeno
prikupljanje otpada u gospodarenju
komunalnim otpadom, te osigurati
uređenje reciklažnog dvorišta za
građevinski otpad.

5. Općina Gradište u svrhu provedbe
zakonskih obveza vezano za
gospodarenje komunalnim otpadom na
svojem području, vlasniku koji na
svojoj nekretnini odlaže otpad
protivno odluci o komunalnom redu
i/ili to dozvoljava drugoj osobi,
putem komunalnog redara dužna je
narediti da taj otpad, o svojem trošku
i odgovornosti, odloži na propisani
način. Ukoliko vlasnik nekretnine to
ne bi učinio, Općina Gradište je
dužna to sama učiniti, a na trošak i
odgovornost vlasnika nekretnine.

6. Općina Gradište dužna je osigurati
uklanjanje i zbrinjavanje i/ili oporabu
otpada koji je nepoznata osoba
odbacila u okoliš na području
Općine. U slučaju da to ne bi
uradila, dužnost je Županije da to
učini na teret proračuna Općine.

Trenutna situacija gospodarenja otpadom na
području Općine je na nezadovoljavajućoj
razini, a problemi su sljedeći:
1. nije uspostavljen sustav sel ektivnog

prikupljanja otpada
2. nije uređeno reciklažno dvorište za

građevinski otpad,
3. na području Općine postoji divlje

odlagalište otpada "Gore" koje je potrebno
sanirati,

4. opasni otpad, neopasni/inertni otpad i
posebne kategorije otpada najčešće se
prepoznaju kao takvi, a gospodarenje s
njima ne odvija se u skladu s zakonskim
propisima i preporukama,

5. relativno malen broj tvrtki i obrtnika s
područja Općine gospodari proizvedenim
otpadom na zakonom propisan način. Nisu
izradili Planove gospodarenja otpadom, ne
vode i ne dostavljaju propisanu
dokumentaciju o otpadu, a većinu otpada
zbrinjavaju kao miješani komunalni otpad,
ne izdvajajući pri tome opasni otpad,
korisne sirovine i sl. Razloga za to je više:
nepoznavanje zakonske regulative, visoki
troškovi zbrinjavanja pojedinih vrsti
otpada (naročito opasnog), nepostojanje
reciklažnog dvorišta i centra za
gospodarenje otpadom i sl.,

6. stanovništvo nije ekološki osviješteno
te ne prepoznaje potrebu za
odgovornim gospodarenjem proizvedenim
otpadom. Uspjeh u selektivnom
prikupljanju otpada postignut je jedino s
ambalažnim otpadom i to isključivo iz
financijskih razloga, odnosno zbog
uvođenja povratne naknade za ambalažni
otpad,

7. ekološka problematika i edukacija
nedovoljno je prisutna i zastupljena u
javnim glasilima radnim organizacijama i
obrazovnim ustanovama,

8. trenutni sustav gospodarenja otpadom
nezadovoljavajući je na nivou cijele
Republike Hrvatske, što se odražava i na
situaciju na području Općine; postojeća
odlagališta otpada ne zadovoljavaju
Hrvatske i Europske standarde i propise,
jedina spalionica otpada je već godinama
zatvorena zbog čega se opasni otpad
uglavnom izvozi u inozemstvo na
termičku obradu ili odlaganje, sustav
selektivnog prikupljanja otpada
uspostavljen je na malom broju područja
Općina i gradova, inspekcijski nadzori se
provode u nedovoljnoj mjeri i najčešće
rezultiraju samo upozorenjima, a uz sve
navedeno, trenutna gospodarska situacija je
takva da ulaganje u kvalitetno
gospodarenje otpadom i nabavku
komunalne opreme za većinu pojedinaca i
tvrtki predstavlja luksuz.

U cilju unapređenja postojećeg sustava
gospodarenja otpadom,  Općina Gradište u
narednom osmogodišnjem razdoblju treba
poduzeti mjere kojima će se gospodarenje
otpadom unaprijediti, kao što su:

1. uspostava sustava selektivnog
prikupljanja otpada na mjestu
nastanka. Na taj način izdvojit
će se korisne komponente
otpada pogodne za oporabu, te
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će se minimizirati otpad
predviđen za odlaganje ili
termičku obradu,

2. uređenje zelenih otoka i mini
reciklažnog dvorišta, kako bi se
osigurali uvjeti za prihvat i
odvojeno prikupljanje pojedinih
vrsti otpada,

3. u sklopu mini reciklažnog
dvorišta, ili na posebnoj lokaciji
potrebno je urediti reciklažno
dvorište za građevinski otpad,

4. postojeća divlja odlagališta
sanirati, te strogo zabraniti i
sankcionirati svako daljnje
odlaganje otpada na lokacijama
koje za to nisu predviđene,

5. aktivno se uključiti u aktivnosti
izgradnje regionalnog centra za
gospodarenje otpadom u Starim
Jankovcima. Obzirom da je
projekt tek u fazi pripreme
potrebne dokumentacije,
razmotriti i mogućnost
termičke obrade otpada. Na
taj način, problem
zbrinjavanja komunalnog
otpada s području
Vukovarsko-srijemske
županije, a time i s prostora
Općine Gradište, riješit će se
kvalitetno i na znatno dulji
vremenski period.

6. edukacija stanovništva za
uspostavu kvalitetnog sustava
gospodarenja otpadom. Stoga bi
putem javnih glasila,
propagandnih letaka, javnih
predavanja, tribina, te
edukacijom od najranije dobi u
vrtićima i školama, podizati
ekološku svijesti i ukazivati na
potrebu odgovornog
gospodarenja otpadom, a sve s
ciljem očuvanja okoliša i
uspostavi održivog razvitka,

7. temeljem Zakona, do 30.
travnja tekuće godine, za
prethodnu godinu, Općinskom
vijeću podnositi izvješće o
izvršenju Plana gospodarenja
otpadom, te o svim mjerama
i aktivnostima poduzetima na
očuvanju okoliša i unapređenja
gospodarenja otpadom na
području Općine. Usvojeno
izvješće dostaviti Ministarstvu
zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva i
Agenciji za zaštitu okoliša.

Planom gospodarenja otpadom Vukovarsko-
srijemske županije:
1. predviđeno je da aktivnosti uređenja

zelenih otoka, reciklažnog dvorišta za
građevinski otpad, nabavke komunalne
opreme i sanacije divljih odlagališta

otpada budu izvršene do kraja 2011.
godine. Obzirom da Plan gospodarenja
otpadom Općine Gradište mora biti
usklađen sa Županijskim planom, do
kraja 2011. godine navedene
aktivnosti treba realizirati i na području
Općine Gradište (Tablica F.2.1/1 i G/1,
Sl. vj. VSŽ 11/08.).

2. Obzirom  na potrebna ulaganja u
komunalnu
opremu i druge aktivnosti za
unaprjeđenje sustava gospodarenja
otpadom na području Općine, možemo
procijeniti troškove, i to:

1.1. zeleni otoci, 6 lokacija:                 90.000 kn
1.2. mini reciklažno dvorište              230.000 kn
1.3. reciklažno dvorište za građevinski otpad
                                                              200.000 kn
1. Ukupno:                                         520.000 kn;

Uz navedene troškove nabavke komunalne
opreme, tu su još i troškovi saniranja
divljih odlagališta otpada, izrade sanacijskih
programa i educiranja stanovništva:
2.1. sanacija odlagališta otpada "Gore"
7.400.000 kn
2.2. uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom (organizacija, promidžba, edukacija):

100.000 kn
2. Ukupno:
7.500.000 kn

Sveukupno 1 + 2 =   8.020.000 kn

Financijska sredstva potrebna za uspostavu
kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom su
značajna, te će Općina Gradište i dalje izdvajati
sredstva iz proračuna u skladu s mogućnostima, a
uz to maksimalno će koristiti mogućnost
sufinanciranja projekta zaštite okoliša od strane
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, iz  pretpristupnih fondova Europske
unije i sličnih izvora financiranja.

Stanje gospodarenja otpadom u Općini Gradište
slično je stanju u ostatku zemlje, ali obzirom na
aktivnosti koje se poduzimaju, i projekte koji
su u tijeku ili se planiraju realizirati u skoro
vrijeme, za očekivati je da  će postojeće
stanje biti znatno   unaprijeđeno   u   narednom
osmogodišnjem razdoblju, odnosno do 2018.
godine.

7.1. Propisi i pojmovi

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj
određeno je:

1. Zakonom o otpadu (NN 178/04.,
111/06., 60/08., 87/09.)

2. Strategijom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske (NN 130/05.), te

3. Planom gospodarenja otpadom u
Republici Hrvatskoj za razdoblje od
2007. do 2015. (NN 85/07.),
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Sukladno čl. 4. Zakona o otpadu (NN 178/04.,
111/06. i 60/08., 87/09.) gospodarenje otpadom
je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:

1. sprječavanje nastanka otpada,
smanjivanje količine otpada i/ili
njegovoga štetnog utjecaja na okoliš,

2. obavljanje skupljanja, prijevoza,
oporabe, zbrinjavanja i drugih
djelatnosti u svezi s otpadom, te
nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti,

3. skrb za odlagališta koja su zatvorena.

Gospodarenje otpadom mora se provoditi na
način da se ne dovodi u opasnost ljudsko
zdravlje i okoliš. Pri gospodarenju otpadom,
posebna pažnja mora se posvetiti prevenciji:

1. rizika onečišćenja: mora, voda, tla i
zraka,

2. pojave buke,
3. pojave neugodnih mirisa,
4. ugrožavanja biljnog i životinjskog

svijeta,
5. štetnog utjecaja na područja kulturno-

povijesnih, estetskih i prirodnih
vrijednosti,

6. nastajanja eksplozije ili požara.

Zakonom o otpadu definirani su osnovni ciljevi
gospodarenja otpadom:

1. izbjegavanje i smanjivanje nastajanja
otpada i smanjivanje opasnih
svojstava otpada, i to posebice:
1.1. razvojem čistih tehnologija

koje koriste manje
prirodnih izvora i
tehničkim razvojem i
promoviranjem proizvoda
koji ne pridonose ili u
najmanjoj mogućoj
mjeri pridonose povećanju
štetnog utjecaja otpada i
opasnosti onečišćenja te

1.2. razvojem odgovarajućih
metoda zbrinjavanja opasnih
tvari sadržanih  u  otpadu
namijenjenom oporabi,

2. oporaba otpada recikliranjem,
ponovnom uporabom ili obnovom
odnosno drugim postupkom koji
omogućava izdvajanje sekundarnih
sirovina, ili uporabu otpada u
energetske svrhe,

3. zbrinjavanje otpada na propisan način,
4. sanacija otpadom onečišćenog okoliša

(IPPC i BAT).

U ostvarivanju ciljeva  gospodarenja
otpadom uzimaju se u obzir najučinkovitije
raspoložive tehnologije i gospodarska
provedivost u skladu s načelima gospodarenja
otpadom (čl. 6. Zakona). Gospodarenje
otpadom temelji se na uvažavanju
općeprihvaćenih načela zaštite okoliša
(Zakonu o zaštiti okoliša, NN 110/07.), i
drugih posebnih propisa, poštivanju načela

međunarodnog prava zaštite okoliša,
uvažavanju znanstvenih spoznaja i
najbolje svjetske prakse, a osobito na
sljedećim načelima:

1.  onečišćivač plaća – posjednik
otpada snosi sve troškove
preventivnih mjera i mjera
zbrinjavanja otpada, troškove
gospodarenja otpadom koji nisu
pokriveni prihodom ostvarenim od
prerade otpada te je financijski
odgovoran za provedbu
preventivnih i sanacijskih mjera
zbog štete za okoliš koju je
prouzročio ili bi je mogao prouzročiti
otpad,

2. odgovornost proizvođača –
proizvođač proizvoda od kojega
otpad potječe, odgovoran je za
odabir rješenja najprihvatljivijeg za
okoliš prema svojstvima proizvoda i
tehnologiji proizvodnje, uključujući
vijek trajanja proizvoda i uporabu
najbolje dostupne tehnologije,

3.   blizina – oporaba i/ili zbrinjavanje
otpada treba se obavljati u
najbližoj odgovarajućoj građevini ili
uređaju, uzimajući u obzir
gospodarsku učinkovitost i
prihvatljivost za okoliš.

Građevine namijenjene skladištenju, oporabi
i/ili zbrinjavanju otpada potrebno je planirati
na način da se zadovolje potrebe na
nacionalnoj razini.
Sukladno čl. 7. Zakona, planski dokumenti
gospodarenja otpadom jesu:

1. Strategija gospodarenja
otpadom Republike
Hrvatske (u daljnjem
tekstu: Strategija),

2. Plan gospodarenja
otpadom Republike
Hrvatske,

3. Županijski (regionalni)
plan gospodarenja
otpadom i Plan
gospodarenja otpadom
Grada Zagreba,

4. Gradski, odnosno
Općinski plan
gospodarenja otpadom, te

5. Plan gospodarenja
otpadom proizvođača
otpada.

Planovi gospodarenja otpadom županije, grada
i Općine moraju biti usklađeni sa:
1. Strategijom i Planom gospodarenja otpadom

Republike Hrvatske i
2. Strategijom zaštite okoliša Republike

Hrvatske i Programima zaštite okoliša.

U izradi plana gospodarenja otpadom
županija, gradovi i Općine na svom području
surađuju. Dvije ili više županija mogu donijeti
zajednički plan gospodarenja otpadom.
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Temeljem članka 8. Zakona o otpadu (NN
178/04.) Hrvatski sabor je na sjednici od 14.
listopada 2005. godine donio Strategiju
gospodarenja otpadom (NN 130/05.).

Strategijom gospodarenja otpadom u RH
utvrđena je obveza i cilj o smanjenju
količine proizvedenog otpada u RH, a
proizvedenim otpadom mora se održivo
gospodariti. Ovakav pristup, usklađen je s
politikom gospodarenja otpadom u EU.

Prema Strategiji gospodarenja otpadom RH,
gospodarenje otpadom treba planirati i provoditi
na način da se osigura:

1. postupno organiziranje središta
gospodarenja otpadom s
postrojenjima za obradu,
odlagalištima i drugim
sadržajima: u Zagrebu, 20
županijskih i 4 regionalna
središta, uz postupnu sanaciju i
zatvaranje većine postojećih
odlagališta,

2. zabranu odlaganja otpada na
otocima i gradnju pretovarnih
stanica s odvojenim
skupljanjem, reciklažom i
baliranjem ostatnog otpada i
prijevoz u centre na kopnu

3. posebnu zaštitu  podzemnih
voda na krškom području  od
eventualnog prodora procjednih
voda iz odlagališta i drugih
građevina

4. sprječavanje ispuštanja otpada u
more, jezera, rijeke i potoke

5. centar za gospodarenje opasnim
otpadom s mrežom sabirališta

6. kontrolirane prioritetne tokove
otpada

7. visok stupanj sudjelovanja
domaće industrije, opreme i
us luga  u gospodarenja
otpadom kao doprinos
smanjivanju nezaposlenosti i
deficita vanjskotrgovinske
bilance

8. angažman stranih partnera i
kapitala na temelju nezavisnih
studija opravdanosti i potporu
zajedničkim ulaganjima na
osnovi javnog i privatnog
partnerstva na bazi I.P.P.C. –
BAT tehnologije

9. jačanje postojeće organizacije
gospodarenja otpadom i
osnivanje međuresorne
koordinacije za gospodarenje
otpadom, što bi osiguralo
suradnju relevantnih
ministarstava za pojedine tokove
otpada

10. edukaciju javnosti, stručnjaka
i upravnih struktura. Programi
i aktivnosti za  podizanje

razine znanja trebaju imati
razvojni, istraživački i djelatni
pristup.

Temeljem članka 9. Zakona o otpadu (NN
178/04., 111/2006., 60/08., 87/09.) Vlada
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19.
srpnja 2007. godine donijela Plan gospodarenja
otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od
2007. od 2015. godine, (NN 85/07.).

Člankom 10. Zakona o otpadu, određen je sadržaj
plana gospodarenja otpadom.

Plan gospodarenja otpadom osnovni je dokument
o gospodarenju otpadom u RH za razdoblje od
2007. do 2015. godine. Temeljni zadatci plana
jesu:

1. uspostava cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom

2. sanacija i zatvaranje
postojećih odlagališta

3. sanacija "crnih točaka"
4. razvoj i uspostava

regionalnih i županijskih
centara za gospodarenje
otpadom, s pred obradom
otpada prije konačnog
zbrinjavanja ili odlaganja

5. uspostava potpune
informatizacije sustava.

Provedbom Plana gospodarenja otpadom RH
postići će se:

1. uspostava sustava gospodarenja
otpadom u svakoj županiji po
regionalnom/županijskom konceptu

2. povećanje udjela odvojenog prikupljanja
otpada

3. recikliranje i ponovna oporaba otpada
4. prethodna obrada otpada prije konačnog

odlaganja
5. smanjenje udjela biorazgradivog otpada

u komunalnom otpadu
6. izdvajanje goriva iz otpada
7. smanjenje količine otpada koje se odlažu

na odlagalištima
8. smanjenje štetnih utjecaja otpada na

okoliš
9. samoodrživo financiranje sustava

gospodarenje komunalnim otpadom

Vukovarsko-srijemska županija izradila je Plan
gospodarenja otpadom u srpnju 2008. godine, te
je isti objavila u Službenom vjesniku
Vukovarsko-srijemske županije broj 11/08., a
sve temeljem čl. 7. st.1., točka 3. Zakona o
gospodarenju otpadom, NN 178/04.

Županijski Plan gospodarenja otpadom donosi
županijska skupština, a objavljuje se u
Službenom glasilu županije. Nadležni ured
Županije nadzire provedbu Plana
gospodarenja otpadom, a jednom godišnje (do
31. svibnja) podnosi županijskoj skupštini
izvješće o izvršenju radova, kao i učinkovitosti
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planiranih radova. Usvojeno izvješće dostavlja
se Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša.

Sukladno čl. 11. Zakona, Plan gospodarenja
otpadom grada, odnosno Općine sadrži osobito:

1. mjere odvojenog
skupljanja
komunalnog otpada,

2. mjere za upravljanje i
nadzor odlagališta za
komunalni otpad,

3. popis otpadom
onečišćenog okoliša i
neuređenih
odlagališta,

4. redoslijed aktivnosti
sanacije neuređenih
odlagališta i
otpadom
onečišćenog okoliša,

5. izvore i visinu
potrebnih sredstava za
provedbu sanacije.

Plan gospodarenja otpadom grada donosi
gradsko, odnosno Općinsko vijeće.

Nadležni ured (čl. 3. st. 5. Zakona, nadležni
ured jest ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove zaštite okoliša i upravno
tijelo Grada Zagreba s ovlastima ureda
državne uprave, u čijem djelokrugu su poslovi
zaštite okoliša, nadzire provedbu planova
gospodarenja otpadom iz stavka 1. Zakona).

Jednom godišnje, do 30. travnja tekuće
godine, za prethodnu godinu, podnosi se
gradskom, odnosno Općinskom vijeću izvješće
o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi
utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih
mjera. Usvojeno izvješće nadležni ured
dostavlja Ministarstvu i Agenciji za zaštitu
okoliša. Plan i izvješće objavljuju se u
službenom glasilu grada, odnosno Općine.
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 Carter, N.: Strategije zaštite okoliša –
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Otpad nije smeće; Zagreb, Gospodarstvo i
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Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva, 2003.
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otpadom; Zagreb, APO, 1995.
 Šmer-Pavelić, Đ.: Opasne tvari; Zagreb,

Mi Star, 2000.

Studije i elaborati
 Plan gospodarenja otpadom
Vukovarsko-srijemske županije; Zagreb,
IPZ  Uniprojekt MCF d.o.o., 2008.
 Prostorni plan uređenja Općine
Gradište; Zagreb, ARHEO d.o.o., srpanj 2006.
 Studija utjecaja na okoliš – Županijski
centar za gospodarenje otpadom Stari
Jankovci; Zagreb, Institut građevinarstva
Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering,
2005.

Zbornici
 Gospodarenje otpadom u RH. – X
Međunarodni simpozij; Zagreb, Gospodarstvo i
okoliš, 2008.

Propisi
 Plan gospodarenja otpadom u
Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. –
2015., NN 85/07.
 Strategija gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske, NN 130/05.
 Zakon o zaštiti okoliša, NN 110/07.
 Zakon o otpadu, NN 178/04., 111/06.,
60/08.
 Zakon o komunalnom gospodarstvu,
NN 26/03.
 Pravilnik o gospodarenju otpadom,
NN 23/07., 111/07.
 Pravilnik o načinima i uvjetima
odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima
rada za odlagalište otpada, NN 117/07.
 Uredba o kategorijama, vrstama i
klasifikaciji otpada s katalogom otpada i
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Internet
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 Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, http://www.fzoeu.hr
 Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva,
http://www.mzopu.hr
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OPĆINA LOVAS
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj:
28/10) i članka 34.  Statuta Općine Lovas
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko -srijemske
županije broj: 11/09), Općinsko vijeće Općine
Lovas, na prijedlog Općinskog načelnika Općine
Lovas, na sjednici održanoj  11. lipnja 2010.
godine, donosi:

ODLUKU
o plaći i drugim pravima

općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika iz radnog odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se osnovica i

koeficijenti za obračun plaće  općinskog načelnika i
za zamjenika općinskog načelnika (u nastavku
teksta: dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz
radnog odnosa.

Članak 2.
Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijent a i

osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno
najviše za 20%.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun
plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž,
utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od
zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se
određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom
zakonom.

Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi

4.630,14 kuna.

Članak 4.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

- za obračun plaće općinskog načelnika – 2,20
- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika –
1,83.

Članak 5.
Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno

druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s
općim propisima o radu, te s općim aktima Općine,
odnosno kolektivnim ugovorom koji s e primjenjuje
na službenike i namještenike u općinskim upravnim
tijelima, ako zakonom nije drukčije propisano.

Članak 6.
Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava

dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik
upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslo ve.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon

objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko -
srijemske županije.

KLASA: 120-01/10-04/1
URBROJ: 2196/05-10-1
Lovas, 11.lipnja 2010. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Berislav Filić, ing.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 28/10) i članka
i 34. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije broj 11/09),
Općinsko vijeće Općine Lovas, na sjed nici održanoj
dana 11. lipnja 2010. godine donosi:

ODLUKU
o naknadi za rad općinskog  načelnika i

zamjenika općinskog načelnika
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog

odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za

rad općinskog  načelnika i zamjenika općinskog
načelnika ( u nastavku teksta: dužnosnici) koji
dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.
     Dužnosnici koji dužnost obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa imaju pravo na naknadu za rad i to:

- Općinski načelnik – u iznosu od 2.500,00
kuna  neto;

- Zamjenik općinskog  načelnika – u iznosu
od 2.500,00 kuna neto.

Ako bi naknada za rad određena na temelju ove
Odluke bila veća od zakonom propisanog
ograničenja, općinskom načelniku i zamjeniku
općinskog načelnika se određuj e naknada za rad u
najvišem iznosu dopuštenom zakonom.

Članak 3.
     Rješenje o utvrđivanju naknade za rad
općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika donosi pročelnik upravnog tijela
nadležnog za kadrovske poslove.
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Članak 4.
    Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti članak 4. i 5. Odluke o naknadama
vijećnicima, općinskom načelniku, zamjeniku
općinskog načelnika te drugim osobama koje bira
ili imenuje Općinsko vijeće na određene funkcije
(KLASA: 021-05/09-01/1164, URBROJ: 2196/05-
09-5 od 13. srpnja 2009.).

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon

objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko -
srijemske županije.

KLASA: 121-01/10-04/1
URBROJ: 2196/05-10 –2
Lovas, 11. lipnja 2010. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Berislav Filić, ing.
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OPĆINA MARKUŠICA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Na temelju članka 12. do 15. i članka 91. do 

96. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj: 
152/08), članka 5. do 10. Pravilnika o dobroj 
poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj: 
56/08),  članka 31. Statuta Općine Markušica  
(«Službeni vjesnik»  Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 13/09), Općinsko vijeće Općine 
Markušica  na sjednici održanoj 17. lipnja  
2010.godine, donijelo je: 
 

ODLU KU 
o  izmjeni Odluke 

o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite 
poljoprivrednog zemljišta 

i o mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina  

 
Članak 1. 

U Odluci o agrotehničkim mjerama u svrhu 
zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama 
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina (KLASA: 320-02/09-01-3,  

 
 

 
 
 
 

 
URBROJ:2188/05-10-01-1, od dana 30. travnja 
2010.g. ) članak 21. mijenja se i glasi: 
 
„Novčanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 kuna 
kaznit će se fizička osoba ili fizička osoba obrtnik 
(u poljoprivredi), kaznom od u iznosu od 500,00 
do 3.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, a 
istovremeno iznosom od 500,00 do 1.000,00 
kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj 
osobi, ako postupi protivno odredbama ove 
Odluke.“ 
 

Članak 2. 
  U članku 22. stavak 1.mijenja se i glasi : 
„Ovlašteni djelatnik – poljoprivredni redar može 
od fizičkih osoba na licu mjesta naplatiti novčanu 
kaznu do 500,00 kuna.“ 
 

Članak 3. 
  Ova Odluka stupa na snagu danom objave  u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske  
županije. 
 
KLASA: 320-02/09-01-5 
URBROJ: 2188/05-09-01 
Markušica, 17. lipnja 2010. godine.  
     

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Radenko Bošković 

 
 



Broj 11. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

92

 

OPĆINA NEGOSLAVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o 

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» Republike 
Hrvatske broj: 28/10) i članka 19. točke 2. i 8. 
Statuta Općine Negoslavci  («Službeni vjesnik»  
Vukovarsko-srijemske županije broj: 25/09 – 
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 
Negoslavci na prijedlog općinskog načelnika na 
sjednici održanoj dana 07. lipnja 2010. godine 
donosi: 
 

O D L U K U 
o naknadi za rad zamjenika općinskog 

načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja 
radnog odnosa 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se visina naknade za 
rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost 
obnaša bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

Članak 2. 
Zamjenik Općinskog načelnika koji dužnost 

obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo 
na naknadu za rad, i to: u neto iznosu od 1.000,00 
kn mjesečno što iskazano koeficijentom iznosi 
0,37. 
 

Članak 3. 
Rješenje o utvrđivanju naknade donijet će 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Negoslavci u roku od 30 dana od dana stupanja 
na snagu ove Odluke. 

Protiv Rješenja iz prethodnog stavka nije 
dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni 
spor u roku od 30 dana od dana dostave tog 
Rješenja. 
 

Članak 4. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o visini naknade za rad Zamjenika 
načelnika od 28.12.2008. godine, KLASA: 120-
02/09-01/02, URBROJ: 2196/06-02-09. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA:120-02/10-01/02 
URBROJ: 2196/06-02-10 
Negoslavci, 7. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Milivoj Mišić 

 
 
 

 
Na temelju članka 3. i 4. alineja 5. Zakona o 

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» Republike  

 
Hrvatske broj: 28/10) i članka 19. točke 2. i 8. 
Statuta Općine Negoslavci  («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 25/09 – 
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 
Negoslavci na prijedlog općinskog načelnika, na 
sjednici održanoj dana 07. lipnja 2010. godine 
donosi: 
 

O D L U K U 
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika  

iz radnog odnosa 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se osnovica i 

koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika 
te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa. 
 

Članak 2. 
Plaću načelnika (bruto), čini umnožak 

koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan 
za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, 
ukupno najviše za 20%. 

Neto plaća načelnika dobije se nakon 
obračuna bruto plaće i odbitaka svih zakonskih 
obveza, i to: doprinosa iz plaće za mirovinsko 
osiguranje, poreza na dohodak, prireza na porez i 
poreza na neto. 
 

Članak 3. 
Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 

4.630,14 kuna bruto. 
Osnovica za obračun plaće dužnosnika 

jednaka je osnovici koja se primjenjuje na 
obračun plaće službenika i namještenika u 
općinskim upravnim tijelima. 
 

Članak 4. 
Koeficijent iz članka 1. Odluke iznosi 1,67 za 

obračun plaće općinskog načelnika 
 

Članak 5. 
Dužnosnik koji dužnost obavlja 

profesionalno, druga prava iz radnog odnosa 
ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te s 
općim aktima Općine, odnosno kolektivnim 
ugovorom, koji se primjenjuje na službenike i 
namještenike u općinskim upravnim tijelima ako 
zakonom nije drukčije propisano. 
 

Članak 6. 
Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava 

dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Negoslavci, kao nadležnog upravnog tijela, u 
roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove 
Odluke. 

Protiv Rješenja iz prethodnog stavka nije 
dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni 
spor u roku od 30 dana od dana dostave tog 
Rješenja. 
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Članak 7. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka od 30.12.2002. godine u 
dijelu koji se odnosi na obračun plaće načelnika 
(KLASA: 120-01/02-01/1, URBROJ: 2188/31-
03-02-12). 

 
Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
nakon objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
KLASA:120-02/10-01/01 
URBROJ: 2196/06-02-10 
Negoslavci, 7. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Milivoj Mišić 

 
 
 
     

Temeljem članka 34. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu («Narodne novine» Republike 
Hrvatske broj: 26/03-pročišćeni tekst, 110/04, 
178/04, 38/09 i 79/09) te članka 19. Statuta 
Općine Negoslavci («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 25/09-
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 
Negoslavci na svojoj sjednici održanoj dana 07. 
lipnja 2010. godine donosi: 
 

O D L U K U 
o obveznom korištenju komunalne usluge 

održavanja čistoće 
 

Članak 1. 
Vlasnici odnosno korisnici stambenih, 

poslovnih i gospodarskih prostora na području 
Općine Negoslavci obvezni su koristiti uslugu 
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na 
skupljanje i odvoz komunalnog otpada. 
 

Članak 2. 
Korisnici usluga iz članka 1. ove Odluke 

dužni su komunalni otpad skupljati na propisani 

način suglasno Odluci o komunalnom redu te 
Ugovoru zaključenom između Općine i 
koncesionara. 

Korisnici su obvezni komunalni otpad iznositi 
pored ceste radi odnosa u kantama ili logo 
vrećama jednom tjedno prema rasporedu 
koncesionara. 

Krupni otpad odnosi se prema rasporedu ili po 
pozivu. 
 

Članak 3. 
 Nadzor nad primjenom Odluke provodi 
komunalni redar i davalac usluga. 
 

Članak 4. 
Za povredu odredaba ove Odluke određuje se 

novčana kazna i to: 
- od 500,00 do 3.000,00 kn za počinitelja 

pravnu osobu, 
- od 300,00 do 2.000,00 kn za obrtnike ili 

osobe koje obavljaju samostalnu 
djelatnost, 

- od 100,00 do 500,00 kn za počinitelja 
fizičku osobu. 

 
Članak 5. 

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti ranija 
Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge 
održavanja čistoće od 24.12.2004. godine 
objavljene u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-
srijemske županije broj: 3/05. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 363-02/10-01/3 
URBROJ: 2196/06-02-10 
Negoslavci, 7. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Milivoj Mišić 
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OPĆINA PRIVLAKA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o 

zaštiti potrošača («Narodne novine» Republike 
Hrvatske broj: 79/07., 125/07., 79/09. i 89/09.), 
članka 31. Statuta Općine Privlaka («Službeni 
vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj: 
12/09.), Općinsko vijeće Općine Privlaka na 
svojoj 9. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2010. 
godine, donijelo je: 

 
ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za zaštitu 
potrošača Općine Privlaka 

 
I. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za 
zaštitu potrošača Općine Privlaka kao 
savjetodavno tijelo načelnika Općine Privlaka i 
Općinskog vijeća Općine Privlaka, u smislu 
članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača. 

 
II. 

Zadaća Povjerenstva za zaštitu potrošača 
Općine Privlaka je davanje mišljenja o 
određivanju, odnosno promjenama cijena javnih 
usluga određenih Zakonom o zaštiti potrošača. 

Svoja mišljenja Povjerenstvo daje na 
transparentan, objektivan i nediskriminirajući 
način. 

III. 
Povjerenstvo za zaštitu potrošača Općine 

Privlaka čine predsjednik i četiri člana: 
1.  Ivo Lovrić - za predsjednika 
2.  Mladen Bilić - za člana 
3.  Marina Kurjaković - za člana 
4.  Zoran Domitrović - za člana 
5. Martin Prakaturović- za člana 
(predstavnik Centra za zaštitu 
potrošača              Vukovarsko-
srijemske županije “Glas potrošača”) 

 
IV. 

Administrativno-tehničke poslove za potrebe 
Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Privlaka. 
 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  

objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
KLASA: 900-01/10-01/05 
URBROJ: 2188/09-01-10-1 
Privlaka, 10. lipnja 2010. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Antun Grčević 
 

 
 
 
 Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu («Narodne novine» Republike 
Hrvatske broj: 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04.,  

 
110/04., 178/04., 38/09.) i članka 31. Statuta 
Općine Privlaka («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 12/09.), 
Općinsko vijeće Općine Privlaka, na svojoj 9. 
sjednici 4. saziva održanoj dana 10. lipnja 2010. 
godine, donosi: 
 

ODLUKU  
O KOMUNALNOM REDU 

OPĆINE PRIVLAKA 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
U cilju uređenja Općine Privlaka, propisuju se 

odredbe o: 
 mjerama uređenja naselja, 
 održavanju čistoće, čuvanju i 

korištenju javnih površina, 
 skupljanju, odvozu i postupanju s 

komunalnim otpadom, 
 uklanjanju snijega i leda, 
 uklanjanju protupravno postavljenih 

predmeta, 
 sanitarne i komunalne mjere uređenja 

naselja, 
 mjere za provedbu komunalnog reda i 
 kaznenim odredbama. 

 
Članak 2. 

Javne površine u smislu ove Odluke su sve 
površine koje se nesmetano koriste ili su 
namijenjene nesmetanom kretanju neodređenog 
broja osoba. 

Kao javne površine iz prethodnog stavka 
pobliže se naznačuju: 

1. prometne površine: ulice i  trgovi 
u naselju, ceste u naselju, parkirališta, 
okretišta, stajališta za vozila javnog 
prijevoza, kolodvori, pješačke staze, 
mostovi i slično. 

2. zelene površine: parkovi, dječja 
igrališta, drvoredi, pojedinačna stabla, 
zelene površine uz ceste u naselju i 
slične površine, 

3. tržnice, površine i objekti koji su 
namijenjeni za javne priredbe i slični 
prostori. 

 
Članak 3. 

Čišćenje i održavanje javnih površina na 
području Općine Privlaka obavlja se prema 
godišnjem planu održavanja javnih površina iz 
članka 2. ove Odluke, a donosi ih Općinsko 
vijeće Općine Privlaka. 
 
II. MJERE UREĐENJA NASELJA 
 

Članak 4. 
Pod uređenjem naselja smatra se uređenje 

vanjskih dijelova stambenih i poslovnih objekata, 
izloga, reklama, natpisa, javne rasvjete, 
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komunalnih objekata kao i korištenje javnih, 
prometnih i drugih površina. 
 

Članak 5. 
Stambene i poslovne objekte, zgrade, ustanove 

i slično, koje svojim izgledom zbog oštećenja ili 
dotrajalosti nagrđuju opći izgled ulice ili 
predstavljaju opasnost za prolaznike, moraju 
sanirati i održavati njihovi vlasnici ili korisnici. 

Zabranjeno je uništavati pročelja objekata te 
po njima pisati, crtati, šarati i na drugi ih način 
prljati ili nagrđivati. 

Ulice moraju biti imenovane i označene 
natpisnim pločama, a svaka građevina mora biti 
obilježena kućnim brojem. 

Oznake kućnih brojeva na temelju rješenja 
nadležnog tijela nabavljaju i postavljaju vlasnici 
građevina. 

 
Članak 6. 

Vlasnici i korisnici zemljišta neposredno uz 
javne površine moraju ograde i potporne zidove 
održavati i obnavljati tako da ne predstavljaju 
opasnost za prolaznike i imovinu. 
 

Članak 7. 
Vrtove, dvorišta, livade, voćnjake, živice i 

zelene površine ispred objekata, kao i 
neizgrađena zemljišta uz javne površine moraju 
održavati vlasnici ili korisnici. 
 

Članak 8. 
Izlozi i ostali objekti koji služe izlaganju robe, 

uz javnu površinu moraju biti tehnički i estetski 
oblikovani te se redovito održavati. 

Oprema iz stavka 1. ovog članka može biti 
postavljena samo uz suglasnost nadležnog 
upravnog odjela. 
 

Članak 9. 
Na području naselja mogu se postavljati 

reklame, reklamne ploče, reklamne konstrukcije, 
jarboli za zastave, transparenti i druge prigodne 
naprave na javnim površinama, samo uz 
suglasnost nadležnog upravnog odjela. 
 

Članak 10. 
Na objektima u vlasništvu fizičkih i pravnih 

osoba, reklame, svjetleće reklame, reklamne 
ploče, reklamne konstrukcije, jarboli za zastave, 
transparenti i slično, mogu se postavljati uz 
suglasnost nadležnog upravnog odjela. 
 

Članak 11. 
Reklamne ploče i natpisi na površinama uz 

javne prometnice ne smiju svojim položajem i 
oblikom sprječavati promet, smanjivati 
preglednost i ugrožavati sigurnost prometa. 

Svjetleće reklame moraju biti izvedene prema 
važećim standardima. 

Svjetleće reklame ne smiju se postavljati na 
mjestima i na način kojim bi se umanjila ili 
onemogućila funkcija prometnih znakova. 

Oprema iz ovog članka ne smije se postavljati 
bez odobrenja nadležnog upravnog odjela. 

 
 

Članak 12. 
Pravne i fizičke osobe obvezne su istaknuti 

naziv, odnosno ime tvrtke na poslovnom prostoru 
koji koriste, sukladno važećim propisima. 

Naziv mora biti čitljiv, jezično ispravan i 
uredan, tehnički i estetski oblikovan. 

 
Članak 13. 

Na zaštićenom području, odnosno na 
zaštićenim objektima, odobrenje za postavljanje 
naziva može se izdati i na određeno vrijeme, u 
slučaju kad nadležni konzervatorski odjel nije 
riješio pitanje oblikovanja pročelja objekta. 
 

Članak 14. 
Pravne i fizičke osobe iz članka 12. ove 

Odluke dužne su ukloniti naziv u roku od 8 dana 
od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno od 
preseljenja s adrese u kojoj su obavljali djelatnost 
ili u kojoj je bilo sjedište. 
 

Članak 15. 
Spomenici kulture i drugi značajni objekti 

osvjetljavaju se u skladu s odobrenjem nadležnog 
konzervatorskog odjela ili nadležnog upravnog 
odjela Općine Privlaka. 
 

Članak 16. 
Prometne površine trebaju biti osvijetljene. 
Objekti, uređaji i oprema što služe 

osvjetljavanju prometnih površina iz stavka 1. 
ovog članka (u nastavku teksta: javna rasvjeta) 
moraju biti izgrađeni i održavani u skladu s 
propisima o sigurnosti prometa i suvremenom 
svjetlosnom tehnikom te moraju biti 
funkcionalno i estetski oblikovani. 

Objekti, uređaji i oprema javne rasvjete 
moraju biti redovito održavani te se ne smije na 
njih postavljati oglase, obavijesti, reklame i 
slično bez odobrenja nadležnog upravnog odjela. 
 

Članak 17. 
Plakati, oglasi i slične objave (u nastavku 

teksta: plakati) mogu se postavljati samo na u tu 
svrhu postavljenim oglasnim pločama ili 
oglasnim stupovima. 

Mjesta za postavljanje oglasnih ploča ili 
stupova određuje nadležni upravni odjel. 

Iznimno, za određene manifestacije , odnosno 
događanja upravni odjel iz stavka 2. ovog članka 
može odobriti isticanje plakata i na drugim 
mjestima. 

Plakati moraju biti uredni, a svi oštećeni 
moraju se ukloniti. 

Uredno istaknute plakate nije dozvoljeno 
prljati, oštećivati ili uništavati. 

Troškove postavljanja, skidanja i čišćenja 
plakata na mjestima koja su predviđena za 
plakatiranje snosi oglašivač. 

Plakati postavljeni bez suglasnosti nadležnog 
upravnog odjela, uklonit će se po nalogu 
komunalnog redara o trošku oglašivača. 

 
Članak 18. 

Komunalni objekti koji služe općoj upotrebi 
(javni satovi, telefonske govornice, poštanski 
sanduci i slično) mogu se izgrađivati, odnosno 
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postavljati samo na mjestima koje odredi 
nadležni upravni odjel. 

Uočeni kvarovi i oštećenja moraju se ukloniti 
u roku koji naloži komunalni redar. 

Javne telefonske govornice i kabine 
postavljaju ovlaštene pravne osobe za obavljanje 
djelatnosti održavanja fiksne telefonske mreže, u 
skladu s odobrenjem što ga daje nadležni upravni 
odjel. 

Poštanske sandučiće dužan je postaviti 
vlasnik objekta u skladu s posebnim propisima. 
 

Članak 19. 
Pravna i fizička osoba koja održava javne 

prometne i zelene površine, dužna je održavati 
komunalne uređaje, naprave i opremu koja se 
nalazi na javnim površinama ili je ugrađena u 
nju, na način da ih drže urednim i ispravnim, a 
sva oštećenja mora ukloniti u roku kojeg naloži 
komunalni redar. 

U slučaju kvara na komunalnim uređajima iz 
1. stavka, kada postoji opasnost po sigurnost 
prometa ili su ugroženi zdravlje i sigurnost ljudi, 
kvar se mora sanirati bez odgode. 
 

Članak 20. 
Lokacije autobusnih stajališta i ugibališta 

određuju se po posebnim propisima u skladu s 
potrebama građana. 

Stajališta i ugibališta iz stavka 1. ovog članka 
kao i natkrita autobusna stajališta moraju se 
držati u urednom i ispravnom stanju. 

Na autobusnim stajalištima prijevoznici u 
javnom prometu dužni su istaknuti vozne redove. 
 

Članak 21. 
Dječja i športska igrališta i objekti na njima, 

te površine i objekti što su namijenjeni za druge 
javne priredbe (npr. igrališta i drugo) moraju se 
održavati u urednom i ispravnom stanju. 

Za urednost tih površina i ispravnost objekata 
brinu športske udruge, te pravne osobe ili fizičke 
osobe koje tim površinama upravljaju, odnosno 
koje te površine i objekte koriste. 
 

Članak 22. 
Prodaja robe na malo te izlaganje i prodaja 

poljoprivrednih i drugih proizvoda dozvoljena je 
na tržnici, a izvan nje samo uz posebno odobrenje 
nadležnog upravnog odjela. 
 

Članak 23. 
Na javne površine mogu se postavljati 

pokretne naprave uz odobrenje nadležnog 
upravnog odjela. 

Pokretnim napravama u smislu ove Odluke 
smatraju se terase ugostiteljskih objekata, kiosci 
do 12m² površine, stolovi, klupe, stolci i 
poluotvoreni pultovi, automati za prodaju 
napitaka i slične robe, hladnjaci za sladoled, 
žardinjere i slični objekti, ograde za zaprečivanje, 
nadstrešnice, drveni sanduci za priručni alat i 
materijal, kontejneri za glomazni i korisni otpad, 
šatori i slične naprave, šatori u kojima se obavlja 
promet robom, ugostiteljska djelatnost, te 
zabavne radnje. 

Pokretnom napravom u smislu ove Odluke 
smatraju se i sve naprave koje se koriste za 
prigodno uređenje naselja, u povodu državnih i 
drugih blagdana, obljetnica, raznih manifestacija 
i slično. 

Pravne i fizičke osobe kada postavljaju 
pokretne naprave na zemljištu uz javnu površinu 
mogu istu postaviti samo uz prethodnu suglasnost 
nadležnog upravnog odjela. 

Djelatnost ambulantne prodaje može se 
obavljati uz posebno odobrenje nadležnog 
upravnog odjela. 
 

Članak 24. 
Pokretne naprave mogu stajati na određenom 

mjestu onoliko vremena koliko je to određeno 
odobrenjem ili ugovorom o postavljanju. 

Nakon isteka roka utvrđenog odobrenjem ili 
ugovorom iz stavka 1. ovog članka osoba kojoj je 
odobreno postavljanje pokretne naprave dužna je 
istu ukloniti. 

Nadležni upravni odjel Općine Privlaka može 
produžiti rok i odrediti novi, ako ustanovi da 
pokretna naprava  ispunjava sve uvjete 
predviđene odobrenjem i ako nema drugih 
razloga za njeno uklanjanje. 

Pokretne naprave postavljene protivno 
članku 23. uklonit će se odmah po nalogu 
komunalnog redara, a o trošku vlasnika odnosno 
korisnika pokretne naprave. 
 

Članak 25. 
Postavljanjem pokretnih naprava ne smije se 

sprječavati ili otežavati korištenje stambenih ili 
drugih objekata. 

Smještaj pokretnih naprava u blizini križanja 
mora odgovarati uvjetima sigurnosti prometa i ne 
smije svojim položajem smanjivati preglednost u 
odvijanju prometa. 

 
Članak 26. 

Ako se pokretne naprave postavljaju na 
mjestima s posebnom namjenom kao što su 
parkovi i slično, ne smije se njihovim položajem 
narušiti osnovna namjena tih površina. 

Pokretne naprave mogu se prema svojoj 
namjeni postavljati, samo na onim mjestima i 
položajima gdje uslijed toga neće doći do 
stvaranja suvišne buke, nečistoće ili ometanja 
prometa i gdje će doprinijeti općem estetskom 
izgledu tog mjesta. 
 

Članak 27. 
Korisnici ili vlasnici pokretnih naprava 

dužni su iste držati urednim i u ispravnom stanju. 
 

Članak 28. 
Komunalni redar će narediti uklanjanje 

pokretne naprave na trošak obveznika i prije 
isteka određenog roka ako se pokretna naprava 
koristi protivno izdanom odobrenju. 

Radi održavanja određenih prigodnih 
svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga 
komunalni redar može odrediti privremeno 
uklanjanje pokretne naprave. 
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III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE, ČUVANJE I  
 KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 
 

Članak 29. 
Javne površine na području općine moraju se 

održavati čistim i urednim. 
Opseg, način i ostale uvjete redovnog 

održavanja čistoće javnih površina utvrđuje 
Općinsko vijeće Općine Privlaka godišnjim 
planom održavanja. 
 

Članak 30. 
Na javne površine ne smije se bacati ni 

ostavljati otpad ili na drugi način na tim 
površinama stvarati onečišćenja, a osobito: 

- ne smiju se ispuštati otpadne vode ni 
gnojnice, 

- ne smije se spaljivati otpad u odvodnim 
kanalima (lišće, granje i slično), 

- ne smiju se bacati leci. 
 

Izričito se nalaže obveza redovitog održavanja 
i čišćenja odvodnih kanala, posebno ispod 
mostova (čuprija). 
 

Članak 31. 
Zabranjeno je parkiranje i ostavljanje vozila na 

javnim površinama iz članka 2. stavka 2. Odluke. 
Na prometnim površinama gdje nije zabranjeno 
parkiranje ne smiju se ostavljati vozila bez 
registarskih tablica, odnosno neregistrirana, 
oštećena i olupine vozila. 

Vlasnik vozila dužan je vozilo iz prethodnog 
stavka ovog članka ukloniti sa javne površine u 
roku kojeg naloži komunalni redar. 

U slučaju da vlasnik vozila ne postupi 
sukladno stavku 2. ovog članka, vozilo će se 
ukloniti na temelju naloga komunalnog redara, a 
na trošak vlasnika vozila. 

 
Članak 32. 

Vozila, koja sudjeluju u prometu, ne smiju 
onečišćavati javne površine. 

Vozila, koja prevoze tekući ili sipki materijal, 
moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se ne 
može materijal prosipati ili curiti. 

Vozila, koja prevoze papir, sijeno, slamu, 
piljevinu, lišće i drugi rasuti teret moraju se 
prekriti ceradom, mrežom ili na drugi način 
osigurati da se materijal ne prosipa po javnoj 
površini. 

Pravne ili fizičke osobe, koje obavljaju 
djelatnost u poslovnim objektima i prostorima 
uslijed koje dolazi do znatnijeg prometa ili većeg 
onečišćenja, dužni su održavati čistu i urednu 
javnu površinu oko tih objekata i prostora. 

Pravna i fizička osoba koja održava javne 
površine, pristupit će čišćenju onečišćenja 
ukoliko osobe iz stavka 4. ovog članka ne očiste 
javnu površinu nakon izazvanog onečišćenja, po 
nalogu komunalnog redara, a o trošku 
onečišćivača. 
 

Članak 33. 
Javne površine koriste se u skladu s njihovom 

namjenom i trebaju se održavati tako da budu 
uredne i čiste. 

Ne smije se uništavati, oštećivati niti 
onečišćavati javne površine, kao ni objekte i 
uređaje koji su na njima ili su njihov sastavni dio. 

Na prometnim i zelenim površinama ne smiju 
se bez odobrenja nadležnog upravnog odjela, 
obavljati bilo kakvi radovi, osim radova 
redovnog održavanja. 
 

Članak 34. 
Korisnik zelene površine mora istu redovno i 

uredno održavati, što podrazumijeva 
redovito košenje, orezivanje i slično. 
 

Članak 35. 
Stabla na javnim zelenim površinama u 

blizini stambenih objekata moraju se održavati 
tako, da ne smiju smetati rasvjeti javne prometne 
površine, te sigurnosti prometa.  

U cilju zaštite javnih površina, vlasnik 
zemljišta dužan je sa svog zemljišta ukloniti 
osušeno ili bolesno stablo ili grmlje koje bi 
svojim rušenjem , veličinom, odnosno padom 
moglo ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili 
objekata na javnoj površini. 

Ukoliko vlasnik zemljišta ne postupi 
sukladno odredbama iz stavka 2. ovog članka, po 
nalogu komunalnog reda, obavit će se uklanjanje 
o trošku vlasnika. 

 
Članak 36. 

Unutar javnih zelenih površina dozvoljeno je 
postavljanje komunalnih instalacija podzemno. 

Za sve prekope na javnim zelenim 
površinama radi polaganja podzemnih instalacija 
potrebno je odobrenje nadležnog upravnog 
odjela. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, novi 
električni i telefonski vodovi mogu se postavljati 
i nadzemno, kada je neophodno zbog osobitosti i 
udaljenosti potrošača, sukladno odobrenju 
nadležnog upravnog odjela, odnosno ugovoru o 
osnivanju prava služnosti. 
 

Članak 37. 
Radi zaštite javnih zelenih površina ne smije 

se: 
1. uklanjati drveće, te vaditi panjeve bez 

odobrenja; 
2. obrezivati i skidati grane i vrhove s 

ukrasnog drveća i grmlja bez odobrenja; 
3. guliti koru stabla, zasijecati drveće, 

grmlje i živicu; 
4. neovlašteno skidati plodove s drveća i 

grmlja, trgati i brati cvijeće, kidati 
cvjetne i zelene grane s grmlja i drveća; 

5. oštećivati ili izvaljivati stabla i grmlje, 
te oštećivati stabla raznim materijalom 
prilikom gradnje; 

6. oštećivati opremu zelenih površina, kao 
npr. mostova, ograda, klupa, stolova, 
skloništa, naprava za igru djece, te 
njihovo onečišćavanje, zagađivanje i 
onesposobljavanje; 

7. upotrebljavati javne zelene površine 
određene za dječju igru protivno 
njihovoj namjeni; 
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8. voziti, zaustavljati, parkirati ili prati 
vozila; 

9. te obavljati druge radnje kojima se 
narušava zaštita javnih zelenih površina. 

 
Članak 38. 

Vozilo parkirano na javnu zelenu površinu 
duže od 24 sata uklonit će se o trošku vlasnika, a 
troškove obnavljanja oštećene zelene površine 
snosi počinitelj. 
 

Članak 39. 
Zabranjeno je na javnim zelenim površinama 

vođenje i kretanje pasa na način da iste zagađuju 
ili oštećuju, odnosno ugrožavaju  zdravlje ljudi, a 
posebno djece.  

Ne smije se psećim fekalijama onečišćavati 
javna površina, te je držatelj psa dužan odmah 
očistiti svaku površinu koju njegov pas onečisti. 
Držatelj psa je ujedno dužan nadoknaditi svaku 
štetu koju počini njegov pas na javnoj površini. 

 
IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE  
 S KOMUNALNIM OTPADOM 

 
Članak 40. 

Sukladno odredbama Zakona o otpadu, ovom 
Odlukom i odlukama o skupljanju, odvozu i 
odlaganju komunalnog otpada koje donosi 
Općinsko vijeće, regulira se održavanje čistoće i 
postupanje s komunalnim otpadom. 

Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se 
čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada na uređena odlagališta prema 
posebnim propisima. 

Pod komunalnim otpadom smatra se otpad iz 
kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih 
površina i otpad koji je po svojstvima i sastavu 
sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u 
gospodarstvu, ustanovama i uslužnim 
djelatnostima. 

Na području naselja komunalni otpad se 
skuplja i odvozi organizirano, vlasnici i korisnici 
stambenih i poslovnih objekata, odnosno 
korisnici usluge odvoza otpada obvezni su 
koristiti usluge odvoza otpada, te plaćati cijenu 
usluge odvoza otpada prema cjeniku pravne ili 
fizičke osobe koja obavlja ovu komunalnu 
djelatnost, na način i pod uvjetima određenim 
ovom odlukom i drugim propisima koji određuju 
ove odnose. 
 

Članak 41. 
Kućno smeće su kruti otpaci iz kućanstava, 

dvorišta i vrtova te poslovnih objekata i ustanova 
koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude 
za kućno smeće. 
 

Članak 42. 
Korisni otpaci su kruti otpaci iz kućanstava, 

dvorišta i vrtova te poslovnih objekata i ustanova 
koji se mogu korisno upotrijebiti i preraditi u 
sekundarne sirovine, naročito staklo, papir, metali 
i slično. 
 

 
 

Članak 43. 
Glomazni otpad su kruti otpaci iz kućanstava, 

dvorišta i vrtova te poslovnih objekata i ustanova 
kao i olupine vozila koji se po svojoj veličini i 
postanku ne smatraju kućnim smećem, a 
naročito: kućanski aparati i strojevi, dijelovi 
pokućstva, dijelovi sanitarnih uređaja, ugljena 
prašina, šljaka i pepeo u većim količinama te 
ambalaža. 

Glomazni otpad su i otpaci građevnog 
materijala, šljake i šute u količini do 1 m³. 
 

Članak 44. 
Korisnici usluge odvoza otpada dužni su 

razvrstati otpad na kućno smeće, korisni otpad i 
glomazni otpad. 

Pravne i fizičke osobe koje odvoze otpad 
osiguravaju uvjete za skupljanje posebno kućnog 
smeća i korisnog otpada po vrstama te 
glomaznog otpada. 
 

Članak 45. 
Kućno smeće odlaže se u posude za kućno 

smeće. 
U posude za kućno smeće ne smije se odlagati 

korisni otpad, žeravica, vrući pepeo, tekućina ili 
leševi životinja. 

Kućno smeće odvozi se u prikladno vrijeme 
sukladno odluci pravne ili fizičke osobe kojoj je 
povjereno obavljanje djelatnosti odvoza 
komunalnog otpada. 

O danima i vremenu odvoza kućnog smeća 
obavještavaju se korisnici odvoza otpada. 
 

Članak 46. 
Pravna ili fizička osoba odvozi kućno smeće 

posebnim vozilima na način koji odgovara 
zdravstveno tehničkim propisima. 

 
Članak 47. 

Korisnici usluge odvoza otpada dužni su 
odlagati korisni i glomazni otpad na za to 
predviđeno mjesto koje odredi pravna osoba koja 
odvozi otpad. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka veće 
količine šljake i šute te otpada građevinskog 
materijala, vlasnik ili korisnik, odnosno izvoditelj 
radova odvozi na deponije koje su pod nadzorom. 

Dozvolu za deponiranje otpadnog građevnog 
materijala izdaje pravna osoba koja upravlja 
deponijom. 

Šljaku, šutu i otpatke građevinskog materijala 
zabranjeno je odlagati na mjesta koja za to nisu 
određena, a izričito se zabranjuje deponiranje 
takvog materijala na poljske putove i odvodne 
kanale. 

Zbrinjavanje otpada regulirat će se Planom 
gospodarenja otpadom Općine Privlaka. 
 

Članak 48. 
Korisni i glomazni otpad skupljaju i odvoze 

pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za 
odvoz korisnog otpada. 

Pravna ili fizička osoba koja odvozi glomazni 
otpad dužna je osigurati zbrinjavanje i odvoz i 
većih količina šljake i šute te otpada 
građevinskog materijala, što se odvozi na zahtjev 
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vlasnika ili korisnika, odnosno izvoditelja radova 
o njihovom trošku, u skladu s Planom 
gospodarenja otpadom Općine Privlaka. 

Građevinski otpad može odvoziti i fizička 
osoba uz posebno dopuštenje komunalnog redara 
Općine Privlaka. 
 
 
V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA 

 
Članak 49. 

Snijeg i led uklanja se s javnih površina te 
krovova zgrada uz javne površine. 

Led s javnih površina uklanja se čim nastane. 
 

Članak 50. 
O uklanjanju snijega i leda s prometnih 

površina brine pravna ili fizička osoba kojoj je     
povjereno obavljanje poslova čišćenja snijega i 
leda (zimske službe) te vlasnici ili korisnici 
stambenog ili poslovnog prostora utvrđeni 
člankom 52. ove Odluke. 

 
Članak 51. 

O uklanjanju snijega i leda s kolodvora, 
parkirališta, staza i nogostupa uz javne ustanove, 
tržnice i sličnih prostora brine pravna ili fizička 
osoba koja tim površinama upravlja ili ih koristi. 

 
Članak 52. 

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz 
stambene objekte te neizgrađene građevne 
parcele brinu vlasnici, odnosno korisnici 
stambenih i poslovnih prostorija i vlasnici 
građevnih parcela. 

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz 
kioske i pokretne naprave brinu vlasnici, odnosno 
korisnici kioska pokretnih naprava. 

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz 
poslovne objekte brinu pravne ili fizičke koje su 
vlasnici, odnosno korisnici poslovnog prostora u 
tim zgradama. 

 
Članak 53. 

Snijeg i led s krovova uz javno-prometne 
površine mora se ukloniti kad postoji mogućnost 
da se odroni i ugrozi sigurnost prolaznika. 

O uklanjanju snijega i leda s krovova 
poslovnih objekata brinu pravne ili fizičke osobe 
koje su korisnici poslovnog prostora u tim 
zgradama. 

 
Članak 54. 

Vlasnici stambenih i poslovnih objekata koji 
se nalaze neposredno uz pločnik, dužni su na 
krovu zgrade postaviti snjegobran, kako bi se 
onemogućilo obrušavanje snijega i leda s krova 
na pločnik. 

 
Članak 55. 

Prometne površine mogu se, radi 
sprječavanja nastanka leda i radi sprječavanja 
klizanja, posipati odgovarajućim materijalom. 

Kolnici, koji imaju javnu kanalizaciju 
odnosno koji su izrađeni od asfalta, betona ili 
kocke smiju se posipavati s kamenim materijalom 
određene granulacije. 

VI. UKLANJANJE PROTUPRAVNO  
 POSTAVLJENIH PREDMETA 

 
Članak 56. 

U svrhu privremenog korištenja prometne ili 
zelene površine, nadležno upravno tijelo izdaje 
odobrenje za privremeno korištenje javne 
površine. 

Nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvog 
predmeta, objekta ili uređaja na javnu površinu, 
odnosno zauzimanje javne površine bez 
odobrenja ili suprotno odobrenju upravnog tijela 
iz stavka 1. ovog članka. 

Komunalni redar odredit će premještanje 
predmeta, objekata ili naprava postavljenih 
suprotno odredbama stavka 2. ovog članka o 
trošku vlasnika ili korisnika predmeta, objekata 
ili naprave. 
 

Članak 57. 
Za istovar, smještaj i utovar građevinskog 

materijala, podizanje skela, te popravke vanjskih 
dijelova zgrada i slične građevinske radove može 
se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa, 
privremeno koristiti javna površina ili 
neizgrađeno građevinsko zemljište. 

Odobrenje za korištenje javnih površina iz 
stavka 1. ovog članka izdaje izvoditeljima 
odnosno investitorima radova nadležni upravni 
odjel, sukladno propisima o sigurnosti prometa. 

Odobrenjem iz prethodnog stavka odredit će se 
i uvjeti i način istovara  te smještaj građevinskog 
materijala, mjere sigurnosti kao i drugi uvjeti što 
su važni za radove iz stavka 1. ovog članka. O 
privremenom korištenju javne površine za 
istovar, utovar ili odlaganje građevinskog 
materijala mora se obavijestiti nadležni upravni 
odjel Općine Privkaka  najmanje 15 dana prije 
početka korištenja. 

Komunalni redar naredit će uklanjanje 
materijala i predmeta koji je istovaren i smješten 
protivno odobrenju ili bez odobrenja. 
 

Članak 58. 
Kod izvođenja radova navedenih u članku 57. 

ove Odluke mora se osigurati da pločnik i kolnik 
budu prohodni. 

Građevinski materijal mora stalno biti uredno 
složen i to tako da se ne sprječava otjecanje 
oborinske vode. 
 

Članak 59. 
Korisnik odobrenja za zauzimanje javno-

prometne površine i druge površine za potrebe 
gradnje, dužan je najkasnije u roku od 24 dana po 
završetku radova obavijestiti komunalnog redara 
da mu javna površina više nije potrebna. 

Komunalni redar izvršit će pregled korištenja 
javne površine te ako uoči bilo kakvo oštećenje u 
vidu prekapanja i slično, naredit će korisniku 
odobrenja da javnu površinu dovede u prijašnje 
stanje. 
 

Članak 60. 
Za izvođenje radova na krovovima, 

pročeljima i slično, mogu se privremeno koristiti 
dijelovi javnih površina. 
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Korisnik odobrenja dužan je poduzeti sve 
mjere sigurnosti kako se zdravlje i život 
prolaznika ne bi dovelo opasnost. 
 

Članak 61. 
Za istovar drva, ugljena i slično kao i za 

piljenje i cijepanje drva, treba prvenstveno 
upotrebljavati vlastiti dvorišni prostor. U slučaju 
potrebe može se neophodno potrebni dio javne 
površine privremeno koristiti za istovar drva, 
ugljena i slično kao i za slaganje i piljenje 
ogrjevnog drva, ali tako da se ne ometa cestovni 
ili pješački promet. 

Drva, ugljen i slično, moraju se ukloniti s 
javne površine najkasnije u roku od tjedan dana, 
a korištena javna površina mora se odmah očistiti 
od piljevine i drugih otpadaka. 

 Za duži rok deponiranja dopuštenje može 
izdati komunalni redar Općine Privlaka. 

 
Članak 62. 

Prekopi javnih površina mogu biti veliki 
(investicijski) i mali te prekopi radi hitnih 
intervencija. 

Izvođenju radova na velikim prekopima može 
se pristupiti samo na temelju odobrenja za 
građenje, kada je takvo odobrenje potrebno, u 
smislu propisa o građenju te na temelju odobrenja 
za prekop javne površine. 
 

Članak 63. 
Mali prekopi mogu se izvoditi samo na 

temelju odobrenja za prekapanje, koje izdaje 
nadležni upravni odjel. 
 

Članak 64. 
Prekopi radi hitnih intervencija te prekopi 

koje izvode pravne osobe za distribuciju 
električne energije, plina vode i slično, mogu se 
iznimno izvoditi bez prethodnog odobrenja, s tim 
da su dužni obavijestiti nadležni upravni odjel 
sljedećeg radnog dana. 
 
VII. SANITARNE KOMUNALNE MJERE  
   UREĐENJA NASELJA 
 

Članak 65. 
Na području Općine Privlaka držanje domaćih 

životinja je dopušteno, sukladno posebnim 
propisima. 
 

Članak 66. 
Vlasnici septičkih jama dužni su ih redovito 

prazniti kako bi se spriječilo prelijevanje sadržaja 
jame u okoliš. 

Otpadne vode iz kućanstava, poslovnih 
objekata, ustanova i sličnog, moraju se sakupljati 
u septičke jame. 

 
Članak 67. 

Čišćenje septičkih jama regulirat će se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine 
Privlaka. 
 
 
 
 

VIII. MJERE ZA PROVEDBU  
 KOMUNALNOG REDA 

 
Članak 68. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi 
komunalni redar. 
Komunalni redar mora pri obavljanju poslova 
imati iskaznice, značke i propisne odore. 

 
Članak 69. 

Komunalni redar ovlašten je: 
1. nadzirati primjenu ove Odluke; 
2. rješenjem narediti fizičkim i pravnim 

osobama radnje u svrhu održavanja 
komunalnog reda, 

3. zabraniti obavljanje radova koji se 
izvode bez odobrenja nadležnog 
upravnog tijela odnosno suprotno 
odobrenju, 

4. zabraniti upotrebu neispravnog 
komunalnog objekta, uređaja ili 
naprave, dok se ne uklone nedostaci, 

5. narediti uklanjanje predmeta, objekata 
ili uređaja koji su postavljeni bez 
odobrenja nadležnog upravnog tijela ili 
suprotno odobrenju, 

6. narediti vraćanje javne površine u 
prvobitno stanje, 

7. izreći opomenu, 
8. naplatiti novčanu kaznu na mjestu 

počinjenja prekršaja, 
9. izdati obvezan prekršajni nalog, 
10. pokrenuti prekršajni postupak 
11. te poduzimati druge radnje i mjere za 

koje je ovlašten. 
 

Članak 70. 
Komunalni redari u obavljanju poslova iz 

svoje nadležnosti dužni su se pridržavati zakona, 
ove Odlike i drugih propisa. 
Komunalni redari obavljanju poslove nadzora 
samostalno, u ime Općine Privlaka, postupaju i 
donose akte u okviru ovlaštenja, određenih ovom 
Odlukom i drugim propisima. 
Poduzimanje mjera za provođenje komunalnog 
reda smatra se hitnim i od javnog interesa za 
Općinu Privlaka. 
 

Članak 71. 
Protiv rješenja komunalnog redara može se 

uložiti žalba u roku od 15 dana od dana primitka 
rješenja. 

Žalba na rješenje uložena nadležnom tijelu ne 
odgađa izvršenje rješenja. 

 
Članak 72. 

Komunalni redar jednom tjedno podnosi 
pisano izvješće o svom radu pročelniku, jednom 
mjesečno načelniku, a dva puta godišnje 
Općinskom vijeću. 
 

Članak 73. 
Štetu učinjenu na javnoj površini, objektu i 

uređaju koju su na njoj ili su njen sastavni dio, 
počinitelj je dužan nadoknaditi Općini Privlaka. 
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Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu za 
učinjenu štetu, naplata iste provest će se putem 
nadležnog suda. 

Naknada štete može biti stvarna i paušalna.  
Stvarna šteta naplaćuje se uvijek ako nastala 

šteta premašuje iznos od 1.000,00 kuna ili je za 
uklanjanje nastale štete bilo potrebno angažirati 
treću osobu. 

Paušalna naknada štete naplaćuje se u slučaju 
ako se stvarna šteta ne bi mogla sa sigurnošću 
utvrditi, a postupak utvrđivanja štete vremenski 
duže traje, a prema neslužbenoj procjeni šteta ne 
premašuje 1.000,00 kuna. 
 

Članak 74. 
Fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnim 

osobama dužni su komunalnom redaru omogućiti 
nesmetano obavljanje nadzora, a osobito pristup 
do prostorija, objekata, naprava i uređaja koji su 
predmet nadzora, dati osobne podatke kao i 
pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu 
uredovanja.  

Ako komunalni redar u svom radu naiđe na 
otpor može zatražiti pomoć nadležne policijske 
uprave. 
 
IX. KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 75. 
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 

10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna 
osoba ako: 

1. uništava pročelja objekata te ne brine o 
izgledu fasade (članak 5. stavak 2. 
Odluke), 

2. ne održava zelene površine iz članka 7. 
Odluke, 

3. izlozi i slični objekti nisu uređeni, a 
oprema u istima je postavljena bez 
suglasnosti nadležnog upravnog odjela 
(članak 8. Odluke), 

4. se postavljaju reklame, reklamne ploče i 
dr. bez suglasnosti nadležnog upravnog 
odjela (članak 9.), 

5. postavi predmete iz članka 10. Odluke 
bez odobrenja nadležnog upravnog 
odjela, 

6. postavi reklame, reklamne ploče na 
površinama uz javne prometnice koje 
smanjuju preglednost i ugrožavaju 
sigurnost, a za postavljanje istih nema 
odobrenje nadležnog upravnog odjela 
(članak 11. Odluke), 

7. ne istakne na zgradi u kojoj koristi 
poslovni prostor odgovarajući naziv ili 
ako je istaknuti naziv nečitljiv, neuredan 
i slično (članak 12. Odluke), 

8. ne ukloni naziv tvrtke u propisanom 
roku (članak 14. Odluke), 

9. ne održava redovito objekte, uređaje i 
opremu javne rasvjete te na njoj 
postavlja oglase, obavijesti, reklame i 
slično bez odobrenja nadležnog 
upravnog odjela (članak 16. Odluke), 

10. postavi plakate, oglase i slično, na 
mjestima koja nisu za tu svrhu 
predviđene te ako nema suglasnost 

nadležnog upravnog odjela (članak 17. 
Odluke), 

11. postavi naprave iz članka 18. Odluke 
bez odobrenja nadležnog upravnog 
odjela, 

12. ne održava javne prometne i zelene 
površine, uređaje i slično (članak 19. st. 
1. Odluke), 

13. ne sanira kvar na komunalnim 
uređajima bez odgode (članak 19. 
stavak 2. Odluke), 

14. ne drži u urednom i ispravnom stanju 
natkrita autobusna stajališta ili ne 
otkloni oštećenja (članak 20. Odluke), 

15. ne održava urednim i ispravnim dječja i 
športska igrališta (članak 21.Odluke), 

16. prodaje i izlaže poljoprivredne 
proizvode van tržnog prostora (članak 
22. Odluke), 

17. na javnim površinama postavi pokretne 
naprave bez suglasnosti nadležnog 
upravnog Odjela (članak 23. Odluke), 

18. ne ukloni pokretnu napravu istekom 
roka na koji je odobreno postavljanje 
(članak 24. Odluke), 

19. postavi pokretnu napravu na način da 
otežava korištenje stambenih i dr. 
objekata ili blizini križanja na način da 
svojim položajem smanjuje preglednost 
prometa (članak 25. Odluke), 

20. postavi pokretnu napravu na mjestima s 
posebnim namjenom (parkovi i sl.) i 
time narušava namjenu predmetne 
površine ili stvara nečistoću, suvišnu 
buku, ometanje u prometu (članak 26. 
Odluke), 

21. ne drži u urednom i ispravnom stanju 
pokretne naprave ( članak 27.), 

22. pokretnu napravu koristi protivno 
izdanom odobrenju (članak 28.), 

23. na javne površine ispušta otpadne vode i 
gnojnice, spaljuje otpad u odvodnim 
kanalima, baca letke i slično (članak 30. 
Odluke), 

24. parkira i ostavlja vozila na javnim 
površinama te ostavlja vozila bez 
registarskih tablica, oštećena vozila i sl. 
(članak 31. Odluke), 

25. vozilom onečišćava javne površine 
(članak 32. Odluke), 

26. uništava, oštećuje ili onečišćava javne 
površine, objekte i uređaje na njima ili 
obavlja radove bez odobrenja nadležnog 
upravnog odjela (članak 33. Odluke), 

27. ne brine se za redovno i uredno 
održavanje zelene površine koju koristi 
(članak 34. Odluke), 

28. ne ukloni osušeno i bolesno stablo, suhe 
grane, grane koje bi svojim padom 
ugrozile 
sigurnost ljudi i objekata (članak 35. 
Odluke), 

29. vrši prekope zelenih površina bez ili 
protivno odobrenju nadležnog upravnog 
odjela  
(članak 36. Odluke), 
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30. ne pridržava se odredbi članka 37. 
Odluke, 

31. vodi i dopusti kretanje pasa na javnim 
zelenim površinama i ne očisti svaku 
površinu od psećih fekalija koji njegov 
pas onečisti (članak 39. Odluke), 

32. ne razvrsta otpad na kućno smeće, 
korisni otpad i glomazni otpad (članak 
44. Odluke), 

33. u posude za odlaganje smeća odlaže 
žeravice, vrući pepeo, tekućinu ili 
leševe životinja (članak 45. Odluke), 

34. ne uklanja snijeg  i led s prometnih  
površina ili ispred stambenog i 
poslovnog prostora (članak 50. Odluke), 

35. ne ukloni snijeg i led s kolodvora, 
parkirališta, staza i nogostupa uz javne 
ustanove, tržnice i slične prostore koje 
koriste (Članak 51. Odluke), 

36. ne ukloni snijeg i led s površina 
opisanih u članku 52. i 53. Odluke, 

37. ne onemogući obrušavanje snijega i 
leda s krova na pločnik (članak 54. 
Odluke), 

38. ne posipa odgovarajućim materijalom 
prometne površine radi sprječavanja 
nastanka leda (članak 55. Odluke), 

39. postavlja bilo kakav predmet, objekt i 
uređaj na javnu površinu bez odobrenja 
ili suprotno odobrenju nadležnog 
upravnog odjela (članak 56. Odluke), 

40. privremeno koristi javnu površinu ili 
neizgrađeno građevinsko zemljište bez 
odobrenja ili protivno odobrenju 
nadležnog upravnog odjela (članak 57. 
Odluke), 

41. ne osigura prohodnost pločnika i 
kolnika pri izvođenju građevinskih 
radova (članak 58. Odluke), 

42. ne obavijesti komunalnog redara 
najkasnije u roku od 24 sata o prestanku 
korištenja javne površine (članak 59. 
Odluke), 

43. ne poduzme sve propisane i uobičajene 
mjere sigurnosti pri izvođenju radova na 
vanjskim dijelovima objekata (članak 
60. Odluke), 

44. vrši istovar drva, ugljena i slično na 
način da ometa cestovni i pješački 
promet (članak 61. Odluke) 

45. izvodi prekope javnih površina bez 
odobrenja ili suprotno odobrenju 
nadležnog upravnog odjela ( članak 62. 
Odluke), 

46. kod hitnih intervencija odmah ne 
obavijesti nadležni upravni odjel ne 
zatraži izdavanje odobrenja (članak 64. 
Odluke), 

47. ne prazni septičke jame redovito i ako 
otpadne vode ne prikuplja u septičke 
jame (članak 66. Odluke), 

48. obavlja odvoz fekalija na za to 
nedozvoljena mjesta, 

49. ne omogući komunalnom redaru 
nesmetano obavljanje dužnosti, pristup 
prostorijama, objektima, napravama i 
uređajima koji su predmet uredovanja 

ili ne pruži potrebna obavještenja 
(članak 69. Odluke). 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 

5.000,00 kuna, kaznit će se i fizička osoba 
obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu 
djelatnost ako učini prekršaj iz stavka 1. ovog 
članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 
2.000,00 kuna, kaznit će se i odgovorna osoba u 
pravnoj osobi koja učini prekršaj is stavka 1. 
ovog članka. 

Novčanom kaznom od 100,00 do 2.000,00 
kuna, kaznit će se fizička osoba koja učini 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

 
Članak 76. 

Roditelj ili skrbnik maloljetnika mlađeg od 14 
godina koji počini prekršaj iz ove Odluke, kaznit 
će se novčanom kaznom predviđenom za tu vrstu 
prekršaja, ako je prekršaj počinjen zbog 
propuštene dužnosti skrbi o maloljetniku. 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 77. 

    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 363-01/10-01/06 
URBROJ: 2188/09-01-10-1                                                                          
Privlaka, 10. lipnja 2010. godine 
                                                      

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Antun Grčević 

 
 
 
 
 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj:  
28/10.) i članka 31. Statuta Općine Privlaka 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 12/09.), Općinsko vijeće Općine 
Privlaka, na prijedlog načelnika Općine Privlaka, 
na 9. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2010. 
godine, donosi: 
 

ODLUKU  
o visini osnovice i koeficijenta 

 za obračun plaće  načelnika i naknade za rad 
zamjenika načelnika  

Općine Privlaka 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom određuje se osnovica i 
koeficijent za obračun plaće načelnika koji 
dužnost obnaša profesionalno te naknade za rad 
zamjenika načelnika koji dužnost obnaša bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
 

Članak 2. 
 Bruto plaću načelnika čini umnožak 
koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan 
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za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, 
ukupno najviše 20 %. 
 Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice, bez 
uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove 
Odluke bio veći od zakonom propisanog 
ograničenja, načelniku se određuje plaća u 
najvišem iznosu dopuštenom zakonom. 
 

Članak 3. 
 Osnovica za izračun plaće načelnika i 
naknade za rad zamjenika načelnika jednaka je 
osnovici koja se primjenjuje za izračun plaće 
državnih dužnosnika. 
 

Članak 4. 
 Koeficijenti iz članka 2. ove Odluke iznose: 

- za obračun plaće načelnika - 2,15, 
- za obračun naknade zamjenika 

načelnika - 0,43. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 120-0110-01/01 
URBROJ: 2188/09-01-10-1 
Privlaka, 10. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Antun Grčević 

 
 
 
Općinsko vijeće Općine Privlaka na 9. 

sjednici održanoj 10. lipnja 2010. godine, 
temeljem članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji («Narodne novine» Republike 
Hrvatske broj: 76/07. i 38/09.) i članka 31. 
Statuta Općine Privlaka («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 12/09.), 
donijelo je: 

 
ODLUKU O ISPRAVKU ODLUKE O 

IZRADI CILJANIH IZMJENA 
PROSTORNOG PLANA  

UREĐENJA OPĆINE PRIVLAKA 
. 

U Odluci o izradi Ciljanih izmjena Prostornog 
plana uređenja Općine Privlaka ("Službeni 
vjesnik" Vukovarsko - srijemske županije broj 
21/09.) članak 4. mijenja se i glasi: 

 
"Ciljane izmjene PPUO Privlaka odnose se na 

k.č. br: 1772/1, 1746/1, 1746/2, 1745, 964/2, 
1064, 1923/1, 1585, 1586, 1118, 1119/1, 964/1, 
963 i 1744 k.o. Privlaka i uključuju ispravak 
pojedinih odredbi za provođenje PPUO Privlaka 
kojima se osiguravaju uvjeti za legalizaciju i 
gradnju gospodarskih objekata. 

U svrhu ostvarenja uvjeta za legalizaciju 
gospodarskih građevina iz stavka 1. ovog članka 
građevinsko područje naselja Privlaka povećava 
se za ukupno 10.737 m²  i to: 

- k.č.br. 1064 k.o. Privlaka - površine 1.968 
m² 

- dio k.č.br. 964/2, 964/1 i 963, sve k.o. 
Privlaka - površine 6.108 m² 

- dio k.č.br. 1746/1, 1746/2, 1745 i 1744, sve 
k.o. Privlaka - površine 2.661 m²  " 

 Ciljanim izmjenama PPUO Privlaka nije 
obuhvaćeno usklađenje sa Zakonom o 
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne 
novine", broj 76/07. i 38/09.) kao niti druge 
izmjene i dopune PPUO Privlaka koje bi bile 
rezultat zahtjeva nadležnih institucija i građana u 
fazi prethodne i javne rasprave." 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko- srijemske županije. 
 
KLASA: 350-02/10-01/107 
URBROJ: 2188/09-01-10-1 
Privlaka, 10. lipnja 2010. godine 
         

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Antun Grčević 

                                     
 
                                                          

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od 
elementarnih nepogoda (»Narodne novine« 
Republike Hrvatske broj: 73/97 i 174/04) i članka 
31. Statuta Općine Privlaka («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 12/09.), 
Općinsko vijeće Općine Privlaka, na 9. sjednici 
održanoj 10. lipnja 2010. godine, donijelo je: 

 
ODLUKU 

o imenovanju  Općinskog povjerenstva 
 za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 
I. 

U općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda imenuju se: 
1. Antun Grčević- predsjednik 
2. Ilija Domac- član 
3. Martin Prakaturović- član 
4. Ivo Lovrić- član 
5. Martin Miljević- član 
 

II. 
Općinsko povjerenstvo iz točke I. ove Odluke 

obavlja sljedeće poslove: 
1. utvrđuje štetu za područje Općine Privlaka te 
organizira i usklađuje njezinu procjenu, 
2. obavlja sve poslove utvrđene Zakonom o 
zaštiti od elementarnih nepogoda, odnosno 
poslove koje mu povjeri Državno i Županijsko 
povjerenstvo. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 

KLASA: 320-12/10-01/08 
URBROJ: 2188/09-01-10-1 
Privlaka, 10. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Antun Grčević 
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OPĆINA ŠTITAR 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Temeljem  ,članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj: 33/01), članka 
35. i 53. Statuta Općine Štitar («Službeni 
vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj:  
14/09),  članka 43. Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Štitar, («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 14/09), 
članaka 2., 3., 4., i 5. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj:  
28/10) Općinsko vijeće Općine Štitar na 
sjednici održanoj 10. lipnja  2010.godine  
donijelo je:                                                          
                                                                      

ODLUKU 
o osnovici i koeficijentima za izračun plaća 

općinskog načelnika 
i  zamjenika općinskog načelnika 

                                                                         
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se osnovica i  
koeficijenti za izračun plaća općinskog načelnika 
i  zamjenika općinskog načelnika . 

 
Članak 2. 

Za izračun plaća općinskog načelnika i  
zamjenika općinskog načelnika primjenjivat će se 
osnovica za izračun plaća državnih dužnosnika  u 
visini od 4.630,14 kn . 
 

Članak 3. 
Koeficijenti za utvrđivanje plaća osobama iz 
članka 1. ove Odluke, koje dužnost obnašaju 
profesionalno utvrđuju se u sljedećim 
vrijednostima: 
1. općinski načelnik 1,95 
2. zamjenik općinskog načelnika 1,65 

 
Članak 4. 

Plaću Općinskog  načelnika i zamjenika 
Općinskog načelnika  čini umnožak koeficijenta i 
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za 
svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno 
najviše za 20%. Koeficijenti za izračun plaća 
množe se sa osnovicom za izračun plaća za 
državne dužnosnike Republike Hrvatske . 

 
Članak 5. 

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

KLASA:431-03/09-01/1 
URBROJ: 2212/O9-01-10/03 
Štitar,11. lipnja  2010. godine 
                                                                                                      

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mato Kopić 
 
 

 
     Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj:  
33/01.,129/05., 60/1., 129/05., 109/07., 125/05. i 
36/09), članka 6. Zakona o zakupu i prodaji 
poslovnog prostora («Narodne novine» 
Republike Hrvatske broj:  91/96,124/97 i 
174/04), članka  35. i  53.  Statuta Općine Štitar 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije  br. 14/09.), Općinsko vijeće Općine 
Štitar na 11. redovnoj sjednici održanoj  10. 
lipnja 2010.  godine, donijelo je: 
 

ODLUKU 
o zakupu poslovnog prostora 

 
I. OSNOVNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak 

natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora 
s pravom vlasništva, raspolaganja ili korištenja 
Općine Štitar, te međusobna prava i obveze 
zakupodavaca i zakupnika.  
 

Članak. 2 
   Poslovnim prostorom sukladno Zakonu o 

zakupu poslovnog prostora, smatraju se poslovna 
zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno 
mjesto. 
 
II. UVIJETI NATJEČAJA 
 

Članaka 3. 
 Pod uvjetima natječaja smatraju se uvjeti pod 

kojima osoba može, odnosno ne može biti 
ponuditelj za zakup poslovnog prostora. 
 

Članak 4. 
U postupku provedbe natječaja najprije se 

utvrđuje koji ponuditelj svojim ponudama 
ispunjava Opće i posebne uvjete natječaja, 
polazeći od općih propisa (opći uvjeti) te 
posebnim odredbama natječaja (posebni uvjeti). 

 
Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz stavaka 

1. ovog članka, odbacit će se kao nevaljane.  
 

Članak 5. 
     Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona 
ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni 
uvjeti natječaja, te kojom se ponudi najviša 
zakupnina. 
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Članak 6. 
Pravo na zasnivanje zakupa temeljem 

najpovoljnije ponude utvrđene u smislu članka 
25. ove Odluke ograničeno je prvenstvenim 
pravom zakupa u slučaju kada je to predviđeno 
zakonom ili drugim propisom. 

Osobe koje ostvaruju prvenstveno pravo 
moraju sudjelovati i udovoljavati uvjetima 
natječaja. 
 

Članak. 7 
U poslovnim prostorima kojima je raniji 

zastupnik izvršio ulaganja, vrijednost učinjenih 
ulaganja utvrđuje se vještačenjem prije donošenja 
Odluke o raspisivanju natječaja. 

Visina naknade prijašnjem zastupniku utvrđuje 
se kao poseban uvjet natječaja za taj poslovni 
prostor i čini iznos jamčevine, odnosno unaprijed 
plaćene zakupnine za sve ponuditelje osim 
prijašnjem zakupniku.   

 
III   POSTUPAK NATJEČAJA 

 
Članak 8. 

   Natječaj se može provesti : 
 
a) prikupljanjem pisanih ponuda 

 
Prikupljanje pisanih ponuda je postupak u 

kojem ponuditelji svoje ponude dostavljaju u 
pisanom obliku u zatvorenim omotnicama. 
 

Članak 9. 
Odluku o raspisivanju natječaja donosi 

Općinski načelnik. 
Temeljem Odluke iz ustava 1. ovog članka 

natječaj raspisuje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Štitar. 
 

Članak 10. 
     Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na 
oglasnoj ploči općine Štitar. 

 
Članak 11. 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog 
prostora sadrži: 

1. podatke o poslovnom prostoru 
(adresa, površina, te ostale 
podatke za pobližu oznaku 
poslovnog prostora), 

2. postojanje poslovnog prava, 
3. djelatnost koja će se obavljati u 

poslovnom prostoru, 
4. vrijeme trajanja zakupa, 
5. početni iznos mjesečne 

zakupnine, 
6. iznos jamčevine, rok i način 

plaćanja, 
7. rok za sklapanje ugovora, 
8. rok i način plaćanja zakupnine, 
9. rok, način i mjesto dostave 

prijave , odnosno ponude (za 
prikupljanje pisanih ponuda), 

10. mjesto i vrijeme  otvaranja 
pisanih ponuda. 

 

Članak 12. 
 Elemente natječaja u smislu članka 11. ove 

Odluke utvrđuje Općinski načelnik prilikom 
donošenja odluke iz članka 9. stavka 1. ove 
Odluke. 
 

Članak 13. 
Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu 

natječaja.  
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, te 

njihovi zamjenici, koje imenuje Općinsko vijeće 
na vrijeme od četiri godine. 

 
Prikupljanje  ponuda 
 

Članak 14. 
Prikupljanje  ponuda provodi se dostavom 

takvih ponuda putem pošte ili predajom u 
nadležnoj kancelariji (pisarnici) Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Štitar, u zatvorenoj 
omotnici uz naznaku „NE OTVARAJ – 
PONUDA ZA NATJEČAJ“. 

   Pisana ponuda obavezno sadrži 
1. ime i prezime odnosno naziv 

ponuditelja, s naznakom prebivališta ili 
boravišta, odnosno sjedišta, 

2. oznaku poslovnog prostora, 
3. ponuđenu mjesečnu zakupninu, 

 
   Uz ponudu  prilaže se: 
 
1. dokaz o državljanstvu ili registraciji, 
2. dokaz o uplaćenoj jamčevini, 
3. ovlaštenje, odnosno punomoć (za 

ovlaštene predstavnike, odnosno 
opunomoćnike), 

4. dokaz o prvenstvenom pravu osoba iz 
članka 6. ove Odluke (za osobe koje 
takvo pravo žele ostvariti) 

 
Članak 15. 

Otvaranje i razmatranje prispjelih ponuda 
provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja na 
mjestu i u vrijeme određenom objavljenim 
natječajem, na način da uvodno utvrdi koliko je 
pisanih ponuda zaprimljeno i koji su ponuditelji 
nazočni. 

O tijeku sjednice Povjerenstva vodi se 
zapisnik. 

Po okončanju sjednice zapisnik potpisuju 
nazočni članovi Povjerenstva i zapisničar, te 
nazočni ponuditelji. 

Nakon otvaranja svake omotnice 
Povjerenstvo upoznaje nazočne ponuditelje s 
sadržajem ponude.  

Zakašnjele i nepotpune ponude Povjerenstvo 
neće uzeti u raspravljanje već će odmah 
zapisnički utvrditi nevaljanost i donijeti odluku o 
njihovu odbacivanju. 

Valjane ponude Povjerenstvo razmatra 
usporedbom ponuđenih zakupnina te zapisnički 
utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom. 

Ako je za iste nekretnine prispjelo više 
valjanih najpovoljnijih ponuda raznih ponuditelja 
koje su istovjetne glede ponuđene visine 
zakupnine, Povjerenstvo će usmenim 
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nadmetanjem između takvih ponuditelja utvrditi 
koja je ponuda najpovoljnija.  

Ako su takvi ponuditelji nazočni sjednici 
usmeno nadmetanje provest će se odmah po 
otvaranju prispjelih ponuda.  

U slučaju izostanaka kojeg ponuditelja s 
valjanom istovjetnom ponudom, usmeno 
nadmetanje provest će Povjerenstvo u vrijeme i na 
mjestu koje će naknadno odrediti, te o tome 
obavijestiti sve ponuditelje sa valjanom 
istovjetnom ponudom. 
 

Članak 16. 
Po okončanju postupka utvrđivanja 

najpovoljnijih ponuda, Povjerenstvo će pristupiti 
utvrđivanju koji od nazočnih ponuditelja želi 
ostvariti prvenstveno pravo iz članka 6. ove 
Odluke, uz prihvat najviše postignute zakupnine. 

Ako ponuditelj za kojega se prema prispjeloj 
ponudi utvrdi da ima osnova za ostvarivanje 
prvenstvenog prava, nije nazočan otvaranju 
ponuda, Povjerenstvo će takvog ponuditelja 
pismenim putem pozvati da pristupi kod 
nadležnog upravnog tijela radi upoznavanja s 
najvišom postignutom zakupninom i zaprimanja 
izjave o eventualnom ostvarivanju prvenstvenog 
prava uz prihvat najviše postignute zakupnine. 
 

Članak 17. 
Po okončanju postupka natječaja, zapisnik o 

provedenom natječaju s prijedlogom ponude za 
koju se smatra da je potrebno prihvatiti, 
Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku radi 
donošenja odluke u smislu članka 17. ove Odluke. 

 

Članak 18. 
Ponuditelji koji nakon donošenja odluke iz 

članka 17. ove Odluke o prihvatu njihove ponude, 
odustanu od sklapanja ugovora ili ne pristupe u 
roku određenom za sklapanje ugovora gube pravo 
na povrat uplaćene jamčevine, a nekretnina će se 
ponovno izložiti natječaju ili ponuditi sljedećem 
ponuditelju s najpovoljnijom ponudom. 

Ponuditelji kojima su ponude utvrđene kao 
nevaljane i nepovoljne, uplaćena jamčevina vratit 
će se u roku od pet dana od donošenja odluke iz 
članka 17. ove Odluke. 

Ponuditeljima iz stavka 2. ovog članka koji 
odustanu od ponude prije donošenja odluke iz 
članka 17. ove Odluke, uplaćena jamčevina vratit 
će se u roku od pet dana od dostave ili 
zaprimanja izjave o odustanku od ponude. 
 

IV. ZAKUPNINA 
 

Članak 19. 
 Visina mjesečne zakupnine po m2 utvrđuje se 
ovom Odlukom. 
 Obveza plaćanja mjesečne zakupnine počinje 
teći od dana sklapanja ugovora o zakupu 
odnosno od dana definiranog odredbama 
ugovora, osim u slučajevima iz st. 3. i 4. ovog 
članka. 
 Ukoliko zakupnik uzima u zakup neuređen 
poslovni prostor, ima pravo na oslobađanje od 
plaćanja zakupnine na rok od 12 mjeseci od dana 
sklapanja ugovora, radi privođenja prostora  
ugovorenoj namjeni. 
 Ukoliko zakupnik uzima u zakup djelomično 
uređen poslovni prostor, ima pravo na 
oslobađanje od plaćanja zakupnine na rok od 6 
mjeseci od dana sklapanja ugovora, radi 
privođenja prostora odgovarajućoj namjeni. 
 Da li se neki prostor smatra uređenim, 
djelomično uređenim ili neuređenim određuje 
Općinski načelnik prije raspisivanja natječaja, a 
procjena stanja prostora unosi se u Odluku o 
raspisivanju natječaja. 
 

Članak 20. 
 Visina zakupnine obračunava se mjesečno 
umnoškom površine poslovnog prostora i cijene 
zakupnine izražene  u EUR/m2 prostora, ovisno 
o zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi i 
djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru. 
Obračun EUR/kn vrši se prema srednjem tečaju 
Hrvatske narodne banke na dan zaduživanja. 
 Zakupnina se plaća mjesečno (u kunama) do 
10-og u mjesecu za tekući mjesec na temelju 
ugovora o zakupu te izdate fakture, odnosno 
uplatnice prema niže navedenim mjesečnim 
cijenama po m2: 
 
 

red.br. Djelatnost     ZONA    ZONA 
  I II 
1. Promet i veze   4,00           4,00 
2. Ugostiteljstvo           3,50           3,00 
3. Ostale uslužne djelatnosti          3,00           2,00 
4. Trgovina          2,50           1,75 
5. Zanatstvo i industrija          2,00           1,50 
 

-    prostori na katu x 0,80 
 
 U zakupninu je uključena pričuva, a nisu 
uključeni troškovi komunalne naknade, odvoza 
smeća i sl., već se oni plaćaju posebno. 

 
Članak 21. 

 Poslovni prostori se, ovisno o njihovom 
smještaju i položajnim pogodnostima što ih imaju 
unutar područja Općine Štitar, razvrstavaju u 
slijedeće zone: 

 
I zona obuhvaća poslovne prostore centralnog 
dijela naselja Općine Štitar ,   u obuhvatu 
prostora od 300 m. , ( središnji centralni dio je 
područje  stare i nove crkve ) 
 
II zona obuhvaća poslovne prostore u ostalim 
dijelovima Općine Štitar. 
 
 Poslovni prostor podrazumijeva njegovu 
osnovnu djelatnost te se i pomoćni prostori 
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svrstavaju u zonu u kojoj se nalazi osnovni 
prostor. 
 
V. PRAVA I OBVEZE UGOVORENIH 
STRANA 
 

Članak 22. 
Općinski načelnik može odobriti stupanje u 

prava i obveze dosadašnjeg zakupnika i to: 
-nasljednicima u slučaju smrti zakupnika 

ukoliko ispunjava uvjete za nastanak ugovorene 
djelatnosti i podmire dospjela dugovanja po 
osnovi zakupa poslovnog prostora, 

-pravnom slijedniku zakupnika pod uvjetom 
da po osnovi zakupa nema dospjelih dugova. 
Pravno sljedništvo dokazuje se rješenjem 
nadležnog trgovačkog suda odnosno upravnog 
tijela. 
 

Članak 23. 
U slučaju postojanja zakupnog odnosa u 

kojem se kao zakupnik pojavljuje zdravstvena 
ustanova, Općinski načelnik može odobriti 
zakupniku davanje dijela ili cijelog zakupljenog 
poslovnog prostora u podzakup zdravstvenim 
djelatnicima te ustanove, prema uvjetima 
utvrđenim posebnim propisima u svezi 
privatizacije primarne zdravstvene zaštite. 

 
Članak 24. 

Zakup poslovnog prostora prestaje važiti na 
način propisan Zakonom, ovom Odlukom 
Ugovorom o zakupu. 

Zakupodavac može otkazati ugovor i u 
slučaju:   

 
- -ako zakupnik korištenjem prostora 

ometa ostale suvlasnike nekretnine 
u mirnom korištenju   

- suvlasničkih dijelova, 
- -ako zakupnik bez opravdanih 

razloga duže od 30 dana ne koristi 
poslovni prostor, 

- -ako se poslovni prostor mora rušiti 
radi dotrajalosti ili urbanističkih 
razloga, 

- -ako se nakon sklapanja Ugovora o 
zakupu posebnim propisom utvrdi 
da se poslovni prostor    

- može koristiti samo za obavljanje 
određene djelatnosti koja nije 
ugovorena, 

- -ako zakupnik izgubi pravo na 
obavljanje djelatnosti, 

- -ako zakupnik bez dopuštenja 
zakupodavca vrši preinake 
poslovnog prostora, 

- -u drugim slučajevima utvrđenim 
od Općinskog načelnika. 

 
Članak 25. 

O promjeni ili dopuni ugovorene djelatnosti u 
poslovnom prostoru odlučuje Općinski načelnik. 

Promjena djelatnosti može se odobriti pod 
sljedećim uvjetima: 

 

1. da je zakupnik u poslovnom prostoru 
ugovorenu djelatnost obavljao 
najmanje godinu dana prije podnošenja 
zahtjeva za promjenu djelatnosti 

2. da će zakupnik o svom trošku, bez 
povrata uloženih sredstava, izvršiti 
dopuštene preinake poslovnog prostora 
potrebne radi obavljanja promjene 
djelatnosti, 

3. da zakupnik nije već izvršio adaptaciju 
poslovnog prostora radi obavljanja 
ugovorene djelatnosti za koju mu je 
odobreno obeštećenje kroz prebijanje 
sa zakupninom 

4. da zakupnik uredno plaća dospjelu 
zakupninu. 

 
Članak 26. 

   Glede prava i obveza ugovorenih strana 
koje nisu posebno utvrđene ovom Odlukom 
primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu 
poslovnog prostora. 
 
VI. UGOVOR O ZAKUPU  
 

Članak 27. 
 Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa 
se u pismenom obliku. 
 Pored elemenata utvrđenih člankom 5.st.2. 
Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, 
ugovor o zakupu sadrži i odredbe o: 
 

1. obvezi zakupnika da prihvati 
povećanje zakupnine koje će 
eventualno uslijediti tijekom trajanja 
zakupa, sukladno odluci Općinskog 
vijeća, 

2. obvezi zakupnika o dostavi sredstava 
osiguranja plaćanja, 

3. stanju poslovnog prostora, u trenutku 
osnivanja zakupa, 

4. otkazu ugovora i otkaznim rokovima, 
5. obvezi zakupnika da za promjenu 

namjene, sve građevinske radove i 
preinake poslovnog prostora mora 
ishoditi prethodnu pisanu suglasnost 
zakupodavca, 

6. mjestu i vremenu sklapanja ugovora, 
7. namjeni prostora, 
8. ostalome od značaja za ugovor. 

 
Ugovor o zakupu u ime zakupodavca 

potpisuje Općinski načelnik. 
 Sastavni dio Ugovora o zakupu poslovnog 
prostora iz st. 1. ovog članka čini Zapisnik o 
primopredaji poslovnog prostora, u koji se unose 
podaci o stanju poslovnog prostora u trenutku 
primopredaje. 
 Potpisom zapisnika iz st. 4. ovog članka 
zakupnik potvrđuje da je primio poslovni prostor 
u viđenom stanju, odnosno u stanju u kojem se 
može upotrebljavati za djelatnost određenu 
ugovorom. 
 Zakupnik Općinskog poslovnog prostora 
obavezan je, za vrijeme trajanja zakupa 
poslovnog prostora, poštivati zakonske odredbe. 
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Članak 28. 
 Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno 
vrijeme od najmanje 1, a najviše 10 godina. 
 Nakon isteka ugovora iz stavka 1. ovog 
članka, sva ulaganja zakupnika smatraju se 
amortiziranima istekom roka od 10 godina te 
zakupnik nema pravo na povrat sredstava istekom 
roka zakupa. 
 Sukladno odredbama Zakona o zakupu i 
prodaji poslovnog prostora, a iznimno od čl. 5. 
ove Odluke, zakupodavac će sadašnjem 
zakupniku poslovnog prostora, koji u potpunosti 
izvršava obveze iz ugovora o zakupu iz st.1. ovog 
članka, najkasnije 60 dana prije isteka roka na 
koji je sklopljen ugovor, ponuditi sklapanje novog 
ugovora o zakupu, bez raspisivanja javnog 
natječaja. 
 Ukoliko sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu 
iz prethodnog stavka u roku od 30 dana, 
zakupodavac će raspisati javni natječaj za davanje 
u zakup poslovnog prostora, dok je sadašnji 
zakupnik dužan zakupodavcu vratiti poslovni 
prostor u posjed. 
 U slučaju iz st.4. ovog članka, kao početni 
iznos natječajne zakupnine utvrditi će se onaj 
iznos koji je ponuđen zakupniku iz st.3. ovog 
članka. 
 U slučaju iz st. 4. ovog članka, prvenstveno 
pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog 
prostora imaju osobe iz čl. 58.st.1. Zakona o 

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih obitelji. 
 Zakupnik ne smije početi koristiti poslovni 
prostor prije sklapanja Ugovora o zakupu 
poslovnog prostora i potpisivanja zapisnika iz 
čl.27.st.4. ove Odluke. 
 

Članak 29. 
 Općinsko vijeće može donijeti odluku da se 
poslovni prostori kod kojih je neophodno izvršiti 
velika ulaganja, ili koji su zbog nekih drugih 
značajki od posebnog interesa za Općinu Štitar 
daju u zakup i na duže vrijeme, pod posebnim 
uvjetima, te da se u takvim slučajevima posebno 
utvrde i uvjeti natječaja. 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE 
 

Članak 30. 
     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
objavljuje se u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 372-03/10-01/02 
URBROJ: 2212/09-01-10/1 
Štitar, 11. lipnja 2010. godine                                                                    
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆE 
Mato Kopić
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OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj:  
28/10) i članka 31.  Statuta Općine Tompojevci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj. 11/09 i 16/09 ), Općinsko vijeće 
Općine Tompojevci, na prijedlog Općinskog 
načelnika Općine Tompojevci, na sjednici 
održanoj  10. lipnja 2010. godine, donosi: 

 
ODLUKU 

o plaći i drugim pravima 
općinskog načelnika i zamjenika općinskog 

načelnika iz radnog odnosa 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se osnovica i 

koeficijenti za obračun plaće  općinskog 
načelnika i za zamjenika općinskog načelnika (u 
nastavku teksta: dužnosnici) te druga prava 
dužnosnika iz radnog odnosa. 
 

Članak 2. 
Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenta i 

osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za 
svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno 
najviše za 20%. 

Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za 
obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni 
staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od 
zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se 
određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom 
zakonom. 
 

Članak 3. 
Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 

4.630,14 kuna. 
 

Članak 4. 
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose: 

- za obračun plaće općinskog načelnika – 
2,16 

- za obračun plaće zamjenika općinskog 
načelnika –  1,75. 

 
Članak 5. 

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno 
druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s 
općim propisima o radu, te s općim aktima 
Općine,  odnosno kolektivnim ugovorom koji se 
primjenjuje na službenike i namještenike u 
Općinskim upravnim tijelima, ako zakonom nije 
drukčije propisano. 
 

Članak 6. 
Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava 

dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik 
upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove. 
 

Članak 7. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o  utvrđivanju koeficijenta za  

 
 

obračun plaće  zamjenika Općinskog načelnika   
(„Službeni vjesnik“  Vukovarsko-srijemske 
županije br. 11/09). 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 

 
KLASA: 120-01/10-04/01 
URBROJ: 2196/07-10-1 
Tompojevci, 10. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 

 

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske 28/10) i članka i 31. Statuta Općine 
Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 11/09 i 16/09), Općinsko 
vijeće Općine Tompojevci, na sjednici održanoj 
dana 10. lipnja 2010. godine donosi: 
 

ODLUKU 
o naknadi za rad općinskog  načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika 
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog 

odnosa 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za 

rad općinskog  načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika ( u nastavku teksta: dužnosnici) koji 
dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

Članak 2. 
Dužnosnici koji dužnost obnašaju bez 

zasnivanja radnog odnosa imaju pravo na 
naknadu za rad i to: 

- Općinskog načelnik – u iznosu od 
3.000,00 kuna  netto 

- Zamjenik općinskog  načelnika – u 
iznosu od 1.500,00 kuna netto 

Ako bi naknada za rad određena na temelju 
ove Odluke bila veća od zakonom propisanog 
ograničenja, općinskom načelniku i zamjeniku 
općinskog načelnika se određuje naknada za rad 
u najvišem iznosu dopuštenom zakonom. 
 

Članak 3. 
Rješenje o utvrđivanju naknade za rad 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika donosi pročelnik upravnog tijela 
nadležnog za kadrovske poslove. 

 
Članak 4. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
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važiti Odluka o  visini naknade za rad  općinskog 
načelnika  („Službeni vjesnik“  Vukovarsko-
srijemske županije broj: 11/09) i Odluka o visini 
naknade za rad zamjenika općinskog načelnika 
(«Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 04/10). 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

nakon objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 120-01/10-04/02 
URBROJ: 2196/07-10-1 
Tompojevci, 10. lipnja 2010. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dalibor Bajči 
 
 
 
 

Temeljem članka 31. Statuta Općine 
Tompojevci («Službeni vjesnik» Vukovarsko-
srijemske županije broj: 11/09 i 16/09), te članka 
12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj: 
152/08.) te Cjeline I. točke 2. Programa 
aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj:  
43/09.) Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 9. 
sjednici održanoj 10. lipnja 2010. godine, 
donijelo je: 

 
O D L U K U 

o agrotehničkim mjerama, mjerama za 
uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od 
požara na 

poljoprivrednom zemljištu na području 
Općine Tompojevci 

 
I.  OPĆE ODREDBE 

    
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se agrotehničke mjere 
u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i 
održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite 
od požara koje se moraju provoditi da bi se 
spriječila pojava i širenje požara pri spaljivanju 
otpadnih materijala na poljoprivrednim 
površinama za područje Općine Tompojevci 

      
Članak 2. 

Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa 
za Republiku Hrvatsku i kao takovo koristi se, 
zaštićuje i njime raspolaže na način određen 
Zakonom. 

Vlasništvo zemljišta iz st. 1. ovoga članka ne 
mogu pravnim poslom stjecati strane  pravne i 
fizičke osobe, osim ako međunarodnim 
ugovorom nije drugačije određeno. 
     

Članak 3. 
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se: 

oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, maslinici, 

livade, pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare kao  i  
drugo zemljište koje se  može  privesti 
poljoprivrednoj  proizvodnji. 

Kultura poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se 
prema podacima iz Katastra zemljišta, dok se ne 
dokaže suprotno. 

Poljoprivredno zemljište, čestice unutar 
građevinskog zemljišta površine preko 1000 m2 i 
zemljište izvan građevinskog zemljišta planirano 
dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, 
koje su u katastru označene kao poljoprivredna 
kultura, mora se održavati sposobnim za 
poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti 
do konačnosti akta kojim se odobrava gradnja. 
 
 II.  AGROTEHNIČKE MJERE 
     

Članak 4. 
Agrotehničke mjere propisuju se u 

slučajevima u kojim bi propuštanje tih mjera 
nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo 
poljoprivrednu proizvodnju. 

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se: 
- zaštita od erozije, 
- sprječavanje zakorovljenosti, 
- zabrana, odnosno obveza uzgoja 

pojedinih vrsta bilja na određenom  
- području, 
- suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, 
- korištenje i uništavanje biljnih 

otpadaka, 
 

Obveznici provođenja agrotehničkih mjera su 
vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog 
zemljišta. 
     

Članak 5. 
Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite  

poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva 
se: 

- ograničenje ili potpuna zabrana sječe 
dugogodišnjih nasada, osim sječe 

- iz   agrotehničkih razloga, 
- ograničavanje iskorištavanja pašnjaka 

propisivanjem vrsta i broja stoke 
- te vremena i načina  ispaše, 
- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i 

neobrađenih površina na strmim  
- zemljištima i njihovo pretvaranje u 

oranice s jednogodišnjim kulturama, 
- zabrana skidanja humusnog, odnosno 

oraničnog sloja površine 
poljoprivrednog 

- zemljišta, 
- određivanje obveznog zatravljivanja 

strmog zemljišta, 
- zabrana proizvodnje jednogodišnjih 

kultura, odnosno obveza sadnje 
- dugogodišnjih nasada i višegodišnjih 

kultura. 
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog 

zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade 
i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od 
erozije na tom zemljištu. 
      

Članak 6. 
Zakorovljenost  zemljišta vlasnici i ovlaštenici 
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dužni su sprječavati mehaničkim ili kemijskim 
sredstvima, te na taj način sprječavati širenje 
zakorovljenosti na susjedne čestice. 
      

Članak  7. 
Na marginalnom poljoprivrednom zemljištu 

male proizvodne sposobnosti ( uz vodotoke, na 
područjima s visokom razinom podzemne vode, 
na pješčanim područjima ) vlasnici i ovlaštenici 
dužni su zasaditi vrbe ili drugu vrstu brzorastućeg 
drveta u svrhu zaštite zemljišta od erozije. 
     

Članak 8. 
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog 

zemljišta dužni su pravilnom primjenom 
sredstava za zaštitu bilja suzbijati biljne bolesti i 
štetočine 
     

Članak 9. 
Neiskorišteni biljni otpad mora se uništiti i  

ukloniti odmah nakon žetve,  odnosno nakon 
berbe a najkasnije do 01.06. naredne godine. 

Uništavanje biljnog otpada paljenjem, 
poduzima se uz provođenja mjera zaštite od 
požara. 
 
III. MJERE ZA UREĐIVANJE  I  
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH  
RUDINA 
    

Članak 10. 
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog 

zemljišta dužni su u cilju uređivanja i održavanja 
poljoprivrednih rudina stalno poduzimati 
slijedeće mjere: 
- održavanje živica i međa,  
- održavanje poljskih  putova, 
- uređivanje i održavanje kanala, 
- sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, 
- sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa. 
     

Članak 11. 
Održavanje živica i međa podrazumijeva 

pravovremeno i uredno rezanje i sprječavanje 
nekontroliranog širenja i stvaranja sjena, čuvanje 
i skrb postavljenih kamena međaša kao i zabranu 
mjera zaoravanja, pomicanja ili oštećenja. 
     

Članak 12. 
Održavanje odnosno uređenje poljskih putova 

i poljskih međa, dužnost je vlasnika i ovlaštenika 
srazmjerno njihovom korištenju. 

Poljski put utvrđen kao nerazvrstana cesta, 
održava se sukladno propisima o cestama. 

Obveznici iz st. 1. ovoga članka dužni su 
poljske putove prema potrebi nasipati i 
poravnavati u cilju sprječavanja zadržavanja 
oborinskih voda, a kanale održavati prohodnima. 

Zabranjeno je svako ponašanje koje  za 
posljedicu ima suženje postojećih poljskih putova 
ili umanjenje njihove prohodnosti,  naoravanje, 
odoravanje i iznošenje zemlje strojevima. 

Zabranjeno je ograđivanje, sadnja drveća, 
postavljanje stogova slame i slično, te 
poduzimanje bilo kakvih radnji koje umanjuju 
prohodnost, na udaljenosti manjoj od 1 metra od 
granice puta. 

Članak 13. 
Uređivanje i održavanje kanala 

podrazumijeva, odmuljivanje, produbljivanje, 
košenje trave, sječu šiblja, grmlja i slično. 

Poslovi iz stavka l. moraju se poduzimati 
redovito i na vrijeme kako bi se izbjegle moguće 
štete. 
     

Članak 14. 
Živice uz poljoprivredno zemljište moraju se 

održavati tako da svojom širinom i visinom ne 
zasjenjuju susjedne čestice odnosno ometaju 
njihovo iskorištavanje. 

Podizanje ograde mora se izvesti na dovoljnoj 
udaljenosti od međa, tako da se omogući 
nesmetano iskorištavanje susjednih čestica. 

Vlasnici i ovlaštenici  poljoprivrednog 
zemljišta dužni su iskrčiti  živice na međama 
između obradivih površina, kao i na površinama 
koje su pogodne za poljoprivrednu proizvodnju. 

Pojedinačna stabla, odnosno trajne nasade 
vlasnici i ovlaštenici moraju podizati na 
dovoljnoj udaljenosti kako ne bi zasjenjivali 
susjedno zemljište. 

Novi trajni nasadi, ne mogu se saditi na 
manjoj udaljenosti od 3 metra od susjedne 
čestice. 

Zabranjena je sadnja stablašica u živicama, 
odnosno međama. 
 

Članak 15. 
Zabranjuje se odlaganje zemlje, smeća, 

građevinskog i drugog otpada,  životinjskih lešina 
na području poljoprivrednih rudina. 

Površine koje su određene za odlaganje otpada 
moraju biti posebno označene, a otpatke  na 
njima treba odlagati na način koji ne ometa 
obradu susjednih čestica. 
     

Članak 16. 
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog 

zemljišta dužni su za svoje blokove 
poljoprivrednog zemljišta sačiniti program sadnje 
i održavanja vjetrobranih pojasa. 
 
IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Članak 17. 
Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom 

zemljištu vlasnici odnosno ovlaštenici istih dužni 
su: 

- održavati i uređivati poljoprivredne 
površine, međe, živice i poljske putove 

- poljoprivredne putove održavati 
sposobnim za prolaz vatrogasnih vozila 

- uklanjati suhe biljke, ostatke nakon 
provedenih agrotehničkih mjera u 
trajnim 

- nasadima najkasnije do 01. lipnja tekuće 
godine 

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon 
žetve najkasnije u roku od 15 dana, 

- sprečavati zatravljivanje i zarastanje 
zemljišta višegodišnjim korovima i 
raslinjem. 
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Članak 18. 
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 

i drugog zemljišta te druge fizičke 
osobe dužni su prije spaljivanja suhe trave, 
korova, suhog žbunja i biljnog otpada poduzeti 
odgovarajuće mjere opreznosti, osigurati 
odgovarajuća sredstva te poduzeti mjere zaštite 
sukladno propisima o zaštiti od požara a osobito: 

 prijaviti spaljivanje sukladno članku 19. 
ove odluke 

 spaljivanje obaviti tijekom dana za 
mirnog vremena bez vjetra 

 osigurati da suha trava, korov, suho 
žbunje i drugi biljni otpad, ovisno o 
količini i    zapaljivosti bude dovoljno 
udaljen od drugih objekata ili površina 
sa zapaljivim tvarima 

 na poljoprivrednom zemljištu paliti 
suhu travu, spaljivati korov i biljni 
otpad te ložiti otvorenu vatru, samo na 
odgovarajućim mjestima i uz 
poduzimanje odgovarajućih mjera 
opreza 

 osigurati spaljivanje ostataka biljaka 
nakon žetve odnosno berbe te drugog 
lako zapaljivog biljnog otpada na 
poljoprivrednom zemljištu odvajanjem 
od susjednog zemljišta preoravanjem 
pojasa širine najmanje tri (3) metra 

 stalno neposredno nadzirati spaljivanje 
sve do potpunog gašenja vatre na cijeloj 
zapaljenoj površini 

 tijekom spaljivanja osigurati potrebiti 
broj djelatnika, odgovarajuću opremu i 
sredstva za zaštitu od požara, ovisno o 
obimu i vrsti biljnog otpada koji se 
spaljuje 

 poduzeti i druge potrebite mjere za 
zaštitu i sprečavanje mogućnosti širenja 
požara na    susjedne površine. 

 
Članak 19. 

Pravne i fizičke osobe iz članka 18. ove 
odluke dužne su neposredno prije spaljivanja 
biljnih i drugih tvari u većem opsegu i na većim 
površinama, kojim bi se moglo ugroziti druge 
površine ili objekte (industrijske građevine i 
postrojenja, stambene i druge objekte, električne i 
telefonske stupove i vodove, prometnice, 
poljoprivredne i šumske površine i sl.) prijaviti 
najbližoj policijskoj postaji Policijske uprave 
Vukovarsko-srijemske. 

Spaljivanje manjih količina otpadnih tvari 
koje objektivno ne može ugroziti druge 

objekte ili površine, pravne i fizičke osobe iz 
članka 23. ove odluke nisu obvezne prijaviti ali 
su obvezne poduzeti sve potrebite mjere da se 
vatra ne proširi na susjedne objekte ili površine. 
 

Članak 20. 
Prijava iz članka 18. ove odluke treba 

sadržavati podatke o tome tko obavlja 
spaljivanje, vremenu i mjestu spaljivanja, vrsti 
biljnog otpada koji se spaljuje, mjerama zaštite 
od požara koje će se poduzeti pri spaljivanju, kao 
i druge podatke od značaja za zaštitu od požara 
pri spaljivanju. 

Prijavu iz prethodnog stavka podnositelji 
prijave su dužni podnijeti prije početka 
spaljivanja. 
 

Članak 21. 
Nadležno tijelo, kojem se podnosi prijava, 

zabranit će spaljivanje biljnog otpada, 
ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti i poduzete 
odgovarajuće mjere zaštite od požara utvrđene 
ovom odlukom, te upoznati podnositelja prijave s 
razlozima zabrane. 
 
V.  NADZOR 
     

Članak 22. 
Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke 

vrši poljoprivredni redar i poljoprivredni 
inspektori Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja prema svojim nadležnostima. 
 
VI.  KAZNENE ODREDBE 
     

Članak 23. 
Za nepoštivanje odredaba ove Odluke 

primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu propisane u čl. 92 do 
96 objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 
152/08. 

 
Članak 24. 

Za prekršaje iz ove odluke koji nisu regulirani 
prethodnim člankom kaznit će se 

fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 
300,00 do 5.000,00 kuna. 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članaka kaznit 
će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu 
od 500,00 do 10.000,00 kuna. 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članaka kaznit 
će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom 
kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna. 
 
VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
     

Članak 25. 
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije 

 
Članak 26. 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje 
važiti Odluka o agrotehničkim mjerama u svrhu 
zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina ( 
“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 14/09). 

 
KLASA: 320-01/10-04/01 
URBROJ: 2196/07-10-1 
Tompojevci, 10. lipnja 2010. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dalibor Bajči 
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OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI SAVJETA MLADIH 

 
Na temelju članka 8. stavka 4 Zakona o 

savjetima mladih (»Narodne novine« Republike 
Hrvatske broj: 23/07), te članka 10. Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Općine Tompojevci 
(»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 20/09),  Savjet mladih Općine 
Tompojevci na svojoj konstituirajućoj sjednici 
održanoj dana 2. lipnja 2010. godine donosi: 

 
ODLUKU 

o izboru predsjednika Savjeta mladih Općine 
Tompojevci 

 
Članak 1. 

Za predsjednika Savjet mladih Općine 
Tompojevci izabran je KREŠIMIR RUŠNOV iz 
Berka. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 006-05/10-03/02 
URBROJ: 2196/07-10-1 
Tompojevci, 02. lipnja 2010. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Gabrijel Kujundžić 

 
 

 
Na temelju članka 8. stavka 4 Zakona o 

savjetima mladih (»Narodne novine« Republike 
Hrvatske broj: 23/07), te članka 10. Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Općine Tompojevci 
(»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 20/09), Savjet mladih Općine 
Tompojevci na svojoj konstituirajućoj sjednici 
održanoj dana 02. lipnja 2010. godine donosi: 
 

ODLUKU 
o izboru zamjenika predsjednika Savjeta 

mladih Općine Tompojevci 
 

Članak 1. 
Za zamjenika predsjednika Savjet mladih 

Općine Tompojevci izabrana je JELENA  
ČURČINAC  iz  Tompojevaca. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 006-05/10-03/02 
URBROJ: 2196/07-10-2 
Tompojevci, 02. lipnja 2010. godine 

 
PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH 

Krešimir Rušnov 
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OPĆINA TORDINCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 Temeljem članka 3. stavak 4. i članka 23.stavak 
1.točka 2. Zakona o zaštiti od požara («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj:  58/93),članka 
11.i članka 13. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu («Narodne novine» Republike Hrvatske 
broj: 66/01), članka 32.stavak 2. Zakona o 
prekršajima («Narodne novine» Republike 
Hrvatske broj: 24/02 i 122/02), članka 33. Statuta 
Općine Tordinci ("Službeni vjesnik" 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/09), 
Općinsko vijeće Općine Tordinci na svojoj 
sjednici održanoj 03. svibnja 2010. godine, 
donosi: 
 

NAREDBU 
o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom 
za vrijeme žetve i vršidbe na području Općine 

Tordinci u 2010. godini 
 
1. U cilju ostvarivanja uvjeta za provođenje 
Odluke o mjestima kontroliranog spaljivanja 
biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu  i o 
zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru, u 
vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje 
požara donosi se Naredba o zabrani spaljivanja 
za vrijeme  žetve i vršidbe na području 
Općine Tordinci u 2010. godini. 
2.  Zabranjeno je na području Općine Tordinci, 
od početka sazrijevanja strnih žitarica i uljarica, 
pa do završetka žetve i transporta usjeva s polja, 
spaljivati strništa, suhe trave i raslinja po 
vodotocima i uz rub prometnica kao i loženje 
vatre u bilo kojem obliku.  
3.  Nakon završetka žetve, pravne i fizičke osobe 
i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta mogu 
obavljati uništavanje biljnih otpadaka 
spaljivanjem, po odobrenju Inspekcije za zaštitu 
od požara Policijske uprave, a individualni 
poljoprivrednici uz suglasnost nadležne postrojbe 
dobrovoljnog vatrogasnog društava. 
4. Spaljivanje korova, trava i drugog otpadnog  
materijala biljnog porijekla u blizini voćnjaka, 
nasada, mlade šume i naselja, nije dopušteno 
tijekom cijele godine. 
5. U slučaju kršenja Naredbe, primjenjivat će se 
kaznene odredbe Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu («Narodne novine» Republike Hrvatske 
broj: 66/01), Zakona o zaštiti od požara (58/93) i 
Pravlnika o zaštiti šuma od požara («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj: 26/03). 
6.  Ova naredba stupa na snagu odmah i objavit 
će se na Oglasnoj ploči Općine Tordinci. 
 
 

KLASA: 214-02/10-01/101 
URBROJ: 2188/13-09-01 
Tordinci, 3. svibnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marin Belić, ing. polj. 

 
 
 
 

Temeljem članka 33 h. Statuta Općine 
Tordinci («Službeni vjesnik» Vukovarsko-
.srijemske županije broj: 8/05, 17/05), Općinsko 
vijeće Općine Tordinci, na svojoj sjednici 
održanoj  3. svibnja 2010. godine, donosi: 
 

ZAKLJUČAK 
o obvezama DVD-a Tordinci, Antin i Korođ, u 

vrijeme zriobe  
i žetve na području Općine Tordinci 

 
1.  Obvezuju se DVD Tordinci, Antin i Korođ da 
organiziraju stalna dežurstva u vrijeme zriobe i 
žetve. 
 
2. Dežurstva će se uvesti od 21. lipnja 2010. 
godine, pa do završetka žetve i vršidbe. 
 
3. Obavijest o rasporedu i načinu dežurstva 
dostaviti Općinskom poglavarstvu Općine 
Tordinci, Odjelu inspekcijskih poslova PU 
Vinkovci i Uredu za obranu u Vinkovcima. 
 
KLASA: 214-01/10-01/102 
URBROJ: 2188/13-10-01 
Tordinci, 3. svibnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marin Belić, ing. polj. 

 
 

PLAN AKTIVNOSTI 
U PRIPREMI I PROVOĐENJU MJERA  
ZAŠTITE OD POŽARA U ŽETVI 2010. 

GODINE ZA PODRUČJE 
OPĆINE TORDINCI 

 
SADRŽAJ PLANA 

 
1. Aktivnosti u pripremi i provođenju 

mjera zaštite tijekom žetve u 2010. 
godini s utvrđenim nositeljima, 
sudionicima i rokovima izvršenja Plana. 

2. Pregled površina zasijanih pšenicom i 
drugim strnim usjevima. 

3. Ljudski i materijalni resursi za 
prevenciju i gašenje požara. 

4. Načini i oblici komunikacija nositelja i 
sudionicima u provođenju mjera zaštite 
od požara. 

5. Shema sustava zapovijedanja u 
provođenju mjera zaštite od požara. 

6. Pregledna karta zasijanih površina u 
Općini Tordinci – u k.o. Antin, k.o. 
Korođ i k.o. Tordinci. 

 
1. Aktivnosti u pripremi i provođenju 

mjera zaštite od požara u žetvi 2010. 
godine za područje Općine Tordinci 

 
Točka 1. 

Na temelju odredbe Zakona o zaštiti od požara 
(«Narodne novine» RH broj: 58/93.), a sukladno 
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Zakonu o poljoprivrednom zemljištu («Narodne 
novine» RH broj: 66/01.), te Odluci o uvjetima o 
spaljivanju suhe trave, korova i biljnog otpada 
izvan poljoprivrednog i šumskog zemljišta, te 
loženje otvorene vatre na otvorenom prostoru za 
vrijeme velikih opasnosti za nastajanje i širenje 
požara na otvorenom prostoru uz poduzimanje 
odgovarajućih mjera sigurnosti, nositelji zadatka i 
sudjelovatelji, dužni su se pridržavati odredbi 
spomenutih Zakona i Odluka te ovog Plana, 
posebno u vrijeme trajanja žetve i vršidbe. 
 
NOSITELJ ZADATKA: Općina Tordinci 
SUDJELOVATELJI: Poljoprivredna zadruga 
«Korođ» 
ROK:Za vrijeme žetveno-vršidbenih radova 
 

Točka 2. 
 Na žitorodnim područjima ustrojiti izviđačko-
preventivne patrole sa zadatkom praćenja zabrane 
spaljivanja korova, paljenja otvorene vatre uz 
ceste i površine zasijane strnim žitaricama koje bi 
ugrožavale žetvene površine, koje na licu mjesta 
poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih 
izvora opasnosti, odnosno povremenog otkrivanja 
i javljanja u samom početku. 
 
NOSITELJ ZADATKA: Općina Tordinci 
SUDJELOVATELJI: PZ «Korođ» Korođ 
PZ «Torda» Tordinci 
Tordinci 
DVD Antin 
DVD Korođ 
ROK:Za vrijeme trajanja žetveno-vršidbenih 
radova 
 

Točka 3. 
 Osigurati stalna dežurstva Vatrogasne 
postrojbe, osigurati ispravnost vatrogasnih 
sredstava za gašenje požara. 
 
NOSITELJ ZADATKA: Općina Tordinci 

SUDJELOVATELJI:  DVD 
Tordinci, DVD Antin i DVD Korođ 
ROK: Prije nastupa žetveno-vršidbenih radova 
osigurati ispravnost vatrogasnih sredstava i 
opreme, stalno dežurstva DVD-a osigurati u 
tijeku trajanja žetveno-vršidbenih radova. 

 
2. Pregled površina zasijanih pšenicom i  
drugim strnim usjevima 

 
1. Ozima pšenica 950 ha 
2. Ozimi ječam    185 ha 
3. Uljana repica   15   ha 
4. Zob         11  ha  

 
3. Ljudski i materijalni resursi za  prevenciju 
i gašenje požara 
1. Dobrovoljno vatrogasno društvo 20  
 operativnih članova za vatrogasno djelovanje. 
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo raspolaže sa  
 slijedećim materijalno-tehničkim sredstvima: 
3. Navalno vozilo TRM 190; 4 000 l vode i 400  
 l pjenila; 
 
4. Navalno vozilo 2 500 l vode 
5. Traktorska cisterna 3 000 l vode 
6. Ostala prijenosna oprema za gašenje 
 
4. Način i oblici komunikacije nositelja i 
sudjelovatelja u provođenju mjera zaštite od 
požara 
 
1. Planom aktivnosti u pripremi i provođenju  

mjera zaštite od požara u žetvi u 2010. 
godini., komunikacije između nositelja i 
sudjelovatelja primarno će se odvijati: 
a) neposrednim kontaktima odgovornih 

osoba za provođenje ovoga Plana i 
sudjelovatelja, 

b) TELEFONSKE VEZE: 
- ODGOVORNA OSOBA  

Općine Tordinci JOSIP MALETIĆ - 
098/467-391 
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OPĆINA TRPINJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 20. 

Statuta Općine Trpinja («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 15/09.), 
Općinsko vijeće Općine Trpinja, na  7. sjednici, 
održanoj dana 9. lipnja 2010. godine, donosi: 
 

ODLUKU 
 

I. 
    Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj 
reviziji Općine Trpinja za 2009. godinu. 
 

II.. 
    Ova odluka objavit će se u «Službenom 
vjesniku» Vukovarsko – srijemske županije. 
 
KLASA: 041-01/10-01/01 
URBROJ: 2196/08-01-10-160 
Trpinja, 9. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Slobodan Živković 

 
 
 
 

Na temelju članka 95. stavka 3. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj: 86/08) i članka 
32. točke 10. Statuta Općine Trpinja («Službeni 
vjesnik» Vukovarsko srijemske županije, broj: 
15/09), Općinsko vijeće Općine Trpinja na 7. 
sjednici, održanoj 09. lipnja 2010. godine, 
donosi: 
 

ODLUKU 
O KRITERIJIMA ZA OCJENJIVANJE 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za 
ocjenjivanje službenika i namještenika u 
upravnom tijelu Općine Trpinja i način 
provođenja ocjenjivanja. 
 

1. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE 
SLUŽBENIKA 

 
Članak 2. 

 Stručno znanje pokazano u obavljanju poslova, 
učinkovitost i kvaliteta rada te poštivanje 
službene dužnosti službenika, ocjenjuje se prema 
kriterijima: 

1. stručnosti, kreativnosti i 
samoinicijativnosti u obavljanju 
poslova, 

2. kvalitete i opsega obavljenih poslova i 
pridržavanja zadanih rokova u 
obavljanju  poslova, 

3. poštivanja radnog vremena. 
 
 

Članak 3. 
 Službenik je u obavljanju poslova pokazao 
stručnost, kreativnost i samoinicijativnost, kako 
slijedi: 
1.1. a) naročitu stručnost – naročito dobro 
poznaje zakone i druge propise, pravila struke i 
službe, stalno se stručno usavršava, 
b) stručnost – dobro poznaje zakone i druge 
propise, pravila struke i službe, redovno se 
stručno usavršava, 
c) zadovoljavajuću stručnost – zadovoljavajuće 
poznaje zakone i druge propise, pravila struke i 
službe, i dalje se stručno usavršava, 
d) nedovoljno stručno znanje – nedovoljno 
poznaje zakone i druge propise, pravila struke i 
službe, nedovoljno se stručno usavršava, 
1.2. a) naročitu kreativnost – samostalno 
pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima i 
pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje 
rada na svom radnom mjestu, u ustrojstvenoj 
jedinici i u tijelu, 
b) kreativnost – često samostalno pronalazi 
najbolja rješenja sukladno propisima i pravilima 
struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na 
svom radnom mjestu, u ustrojstvenoj jedinici i u 
tijelu, 
c) nedovoljnu kreativnost – u obavljanju poslova 
nije samostalan i vrlo rijetko pronalazi najbolja 
rješenja sukladno propisima i pravilima struke, 
1.3. a) naročitu samoinicijativnost – u obavljanju 
poslova potpuno je samostalan i samoinicijativan, 
nije ga potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet 
traži samo u slučaju naročite kompleksnosti 
problema zbog čega smatra da treba zauzeti 
zajednički stav više službenika. 
b) samoinicijativnost – u obavljanju poslova 
uglavnom je samostalan i samoinicijativan, 
uglavnom ga nije potrebno upućivati u rad, 
pomoć i savjet traži samo u slučaju 
kompleksnosti problema zbog čega smatra da 
treba zauzeti zajednički stav više službenika, 
c) nedovoljnu samoinicijativnost – u obavljanju 
poslova rijetko je samostalan i samoinicijativan, 
često ga treba upućivati u rad, objašnjavati 
obveze i pomagati u radu. 
 

Članak 4. 
 Službenik je poslove radnog mjesta obavio u 
kvaliteti i opsegu, a u obavljanju poslova 
pridržavao se zadanih rokova, kako slijedi: 
2.1. a) naročito kvalitetno – u aktima i ostalim 
materijalima koje je pripremao nije trebalo ništa 
mijenjati, ispravljati niti dodavati, na kvalitetu 
njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i 
službe nije bilo prigovora, 
b) kvalitetno – u aktima i ostalim materijalima 
koje je pripremao rijetko je trebalo izvršiti manje 
izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova 
rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe 
uglavnom nije bilo prigovora, 
c) zadovoljavajuće kvalitetno – u aktima i ostalim 
materijalima koje je pripremao rijetko je trebalo 
vršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu 
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njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i 
službe rijetko je bilo prigovora, 
d) nedovoljno kvalitetno – u aktima i ostalim 
materijalima koje je pripremao često je trebalo 
vršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu 
njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i 
službe često je bilo prigovora. 
2.2. a) obavio je u cijelosti poslove radnog 
mjesta, 
b) obavio je pretežni dio poslova radnog mjesta, 
c) obavio je veći dio poslova radnog mjesta, 
d) obavio je manji dio poslova radnog mjesta, 
2.3. a) pored obavljenih poslova svoga radnog 
mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika 
obavio je znatan dio poslova radnog mjesta 
odsutnog službenika ili nepopunjenog radnog 
mjesta, 
b) pored obavljenih poslova svoga radnog mjesta, 
izravno po nalogu nadređenog službenika obavio 
je manji dio poslova radnog mjesta odsutnog 
službenika ili nepopunjenog radnog mjesta, 
c) pored obavljenih poslova svoga radnog mjesta 
nije obavljao druge poslove, 
2.4. a) poslove je obavio u zadanim rokovima, 
b) poslove je obavio pretežno u zadanim 
rokovima, 
c) poslove je obavio u manjem dijelu izvan 
zadanih rokova, 
d) poslove je obavio u većem dijelu izvan 
zadanih rokova. 
 

Članak 5. 
 Službenik je u poštivanju radnog vremena bio: 
3.1. a) naročito odgovoran – na vrijeme dolazi na 
posao, ne izlazi ranije s posla, ne udaljava se 
nepotrebno iz radnih prostorija, 
b) odgovoran – uglavnom na vrijeme dolazi na 
posao, ne izlazi ranije s posla, ne udaljava se 
nepotrebno iz radnih prostorija, 
c) zadovoljavajuće odgovoran – ponekad kasni na 
posao i izlazi ranije s posla te se nepotrebno 
udaljava iz radnih prostorija, 
d) nedovoljno odgovoran – često kasni na posao i 
izlazi ranije s posla te se nepotrebno udaljava iz 
radnih prostorija. 
 
2. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE 
NAMJEŠTENIKA 
 

Članak 6. 
 Stručno znanje, učinkovitost i poštivanje radne 
dužnosti namještenika, ocjenjuje se prema 
kriterijima: 
1. stručnost u obavljanju poslova, 
2. kvalitete i opsega obavljenih poslova i 
pridržavanja zadanih rokova u obavljanju 
poslova, 
3. poštivanju radnog vremena. 
 

Članak 7. 
 Namještenik je u obavljanju poslova pokazao 
stručnost, kako slijedi: 
1.1. a) naročitu stručnost – naročito dobro 
poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u 
okviru svoje struke, 
b) stručnost – dobro poznaje pravila rada na svom 
radnom mjestu u okviru svoje struke, 

c) zadovoljavajuću stručnost – zadovoljavajuće 
poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u 
okviru svoje struke, 
d) nedovoljnu stručnost – nedovoljno poznaje 
pravila rada na svom radnom mjestu u okviru 
svoje struke. 
 

Članak 8. 
 Kvaliteta obavljenih poslova namještenika 
ocjenjuje se, kako slijedi: 
2.1. a) naročito kvalitetno – na kvalitetu njegova 
rada s osnova pravila rada i struke nije bilo 
prigovora, 
b) kvalitetno – na kvalitetu njegova rada s osnova 
pravila rada i struke uglavnom nije bilo 
prigovora, 
c) zadovoljavajuće kvalitetno – na kvalitetu 
njegova rada s osnova pravila rada i struke rijetko 
je bilo prigovora, 
d) nedovoljno kvalitetno – na kvalitetu njegova 
rada s osnova pravila rada i struke često je bilo 
prigovora. 
 

Članak 9. 
 Na ocjenjivanje opsega obavljenih poslova i 
pridržavanja zadanih rokova u obavljanju poslova 
namještenika odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe članka 4. točke 2.2., 2.3. i 2.4. ovoga 
Odluka, koje važe za službenike. 
 Na ocjenjivanje poštivanja radne dužnosti 
namještenika odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe članka 5. ovoga Odluka, koje važe za 
poštivanje službene dužnosti službenika. 
 
3. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA 
 

Članak 10. 
 Rad službenika i namještenika ocjenjuje 
se prema svim kriterijima iz članaka 3., 4. i 5. 
odnosno 7., 8. i 9. ove Odluke zaokruživanjem 
slovne oznake ispred odgovarajuće ocjene za 
pojedini kriterij, na obrascu , koji čini sastavni 
dio ove Odluke, a svakoj ocjeni određuje se broj 
bodova, kako slijedi: 
1. za kriterije 1.2. i 1.3. za ocjenu pod slovnom 
oznakom 
c) određuje se 2 boda, 
2. za sve ostale kriterije za ocjenu pod slovnom 
oznakom 
a) određuje se 10 bodova, 
b) određuje se 8 bodova, 
c) određuje se 5 bodova, 
d) određuje se 2 boda. 
 

Članak 11. 
 Ocjena službenika dobiva se zbrojem broja 
bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema 
svim kriterijima iz članaka 3., 4. i 5. ove Odluke, 
kako slijedi: 
1. „odličan“, ako je zbroj postignutih bodova 
službenika od 65 do 80 bodova, 
2. „vrlo dobar“, ako je zbroj postignutih bodova 
namještenika od 50 do 64 boda, 
3. „dobar“, ako je zbroj postignutih bodova 
službenika od 35 do 49 bodova, 
4. „zadovoljava“, ako je zbroj postignutih bodova 
službenika od 20do 34 bodova, 
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5. „ne zadovoljava“ ako je zbroj postignutih 
bodova službenika do 19 bodova. 
 

Članak 12. 
 Ocjena namještenika dobiva se zbrojem broja 
bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema 
svim kriterijima iz članka 7., 8. i 9. ove Odluke, 
kako slijedi: 
1. «naročito uspješan», ako je zbroj postignutih 
bodova namještenika od 46 do 60 bodova, 
2. «uspješan», ako je zbroj postignutih bodova 
namještenika od 31 do 45 bodova, 
3. «zadovoljava», ako je zbroj postignutih bodova 
namještenika od 16 do 30 bodova, 
4. «ne zadovoljava», ako je zbroj postignutih 
bodova namještenika do 15 boda. 
 
 
 
 
 
 

4. ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 13. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 
dana objave u «Službenom vjesniku»  
Vukovarsko – srijemske županije. 
  
 Ocjenjivanje službenika i namještenika za 
2009. godinu obaviti će se po odredbama ove 
Odluke. 
 
KLASA: 080-07/10-01/01 
URBROJ: 2196/08-01-10- 202 
Trpinja, 9. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Slobodan Živković 

 
 
 

 

 
 
 

OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
OPĆINA TRPINJA 

 
 
 
 
(naziv unutarnje ustrojstvene jedinice) 
(ime i prezime službenika i namještenika) 
(naziv radnog mjesta prema Odluci o unutarnjem redu) 
 
 
 
Ocjene prema kriterijima                                                                              broj bodova za 
1.Stručnost, kreativnost i samoinicijativnost .                                             pojedinu ocjenu 
(namještenici se ne ocjenjuju za kriterije pod 1.2. i 1.3) 
1.1. a)…………………………………………………………………………………………….. 
b)…………………………………………………………………..….………………………….. 
c)………………………………………………………………………...……………………….. 
d)……………………………………………………………………….………………………… 
1.2. a)…………………………………………………………………………………………….. 
b)……………………………………………………………………….…………………………. 
c)………………………………………………………………………………………………..… 
1.3. a)…………………………………………………………………..………………………..… 
b)…………………………………………………………………………………………………... 
c)…………………………………………………………………………………………………... 
2.Opseg i rokovi obavljenih poslova 
2.1. a)………………………………………………………………..………………..………..…. 
b)………………………………………………………………………………..……….……….. 
c)……………………………………………………………………………….……….………... 
d)………………………………………………………………………….…………………….... 
2.2. a)……………………………………………………………………………....………..……. 
b)………………………………………………………………………………………….………. 
c)……………………………………………………………………………………………….…. 
d)…………………………………………………………………………………………….……. 
a)……………………………………………………………….…………………………………. 
b)……………………………………………………………………………………………….…. 
c)………………………………………………………………………………………………….. 
2.4. a)……………………………………………………………….…………………………….. 
b)…………………………………………………………………………………………….……. 
c)………………………………………………………………………………………………….. 
d)……………………………………………………………………………………………….…. 
3. Poštivanje radnog vremena 
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3.1. a)………………………………………………….…………………….…………..………… 
b)………………………………………………………………………………………………..… 
c)………………………………………………………………………………………………..… 
d)………………………………………………………………………………………………..… 
Ukupno bodova  ……………………………………………………………………………….… 
 
Trpinja, 9. lipnja 2010.godine 
 
 
                                                                                                          
 
 

Načelnik/Pročelnik 
                                                                                           
____________________________ 

 
 
 
 

Na temelju članka 39. stavka 1. Statuta Općine 
Trpinja («Službeni vjesnik» Vukovarsko – 
srijemske županije broj: 15/09.), Općinsko vijeće 
Općine Trpinja, na 7. sjednici, održanoj, dana  
09. lipnja 2010. godine, donosi: 
 

O   D   L   U   K   U 
o mirovanju mandata vijećnika i početku 
obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika 

vijećnika u Općinskom vijeću Općine Trpinja 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva o 

mirovanju mandata¸ vijećnika Đorđa Ćurčića, jer 
je na dopunskim, regionalnim  izborima 
održanim 20.12.2009. godine, u drugom 
izbornom krugu, izabran za zamjenika župana iz 
reda pripadnika Srpske nacionalne manjine i 
verifikacija mandata zamjenika vijećnika Lazara 
Tastomirovića, sa kandidacijske liste SDSS-a, 
koji će obnašati dužnost vijećnika od 09.06.2010. 
godine. 
 

II. 
 Ova odluka objavit će se u «Službenom 
vjesniku» Vukovarsko - srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/10-01/08 
URBROJ: 2196/08-01-10-163 
Trpinja, 9. lipnja 2010. godine   
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Slobodan Živković 

 
 
 
 

Na temelju članka 8. Uredbe o visini 
naknade za uređenje voda («Narodne novine» 
Republike Hrvatske broj: 14/06, 20/07.), članka 
32. stavka1. točke 19. Statuta Općine Trpinja 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko – srijemske 
županije broj: 15/09.), Općinsko vijeće Općine 
Trpinja na 7. sjednici održanoj  9. lipnja 2010. 
godine, donosi: 
 

O D L U K U 
 

I. 
 Općina Trpinja, nije u mogućnosti preuzeti dug 
ili preuzeti ispunjenje duga s osnove naknade za  

 
 
 
uređenje voda, socijalno ugroženih i drugih 
kategorija obveznika s područja Općine Trpinja, 
zbog nedostatka sredstava u proračunu Općine 
Trpinja. 
 

II. 
 Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon 
objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko – 
srijemske županije. 
 
KLASA: 325-08/10-01/01 
URBROJ: 2196/08-01-10-173 
Trpinja, 9. lipnja 2010. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Slobodan Živković 
 

 
 
 

Temeljem članka 34. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu («Narodne novine» Republike 
Hrvatske broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00 i 59/01,26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04, 178/04, 38/09 i 79/09)), članka 32. stavak 
1. točke 20. Statuta Općine Trpinja («Službeni 
vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj: 
05/09), Općinsko vijeće Općine Trpinja na 7. 
sjednici održanoj dana 09.06.2010. godine, 
donijelo je: 
 

O D L U K U 
 o priključenju na komunalnu infrastrukturu 

 
I. UVODNA ODREDBA 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom za područje Općine Trpinja 
propisuju odredbe u svezi priključivanja na 
komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom 
vodom i opskrbu plinom i to: 
 
a) postupak u vezi priključivanja, 
b) područja na kojima se vlasnik građevine može 
izuzeti od obveze priključenja na objekte 
komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom 
vodom i opskrbom plina, 
c) tehničko-tehnološki uvjeti priključivanja, 
d) rokovi za pojedine priključke, 
e) naknada za priključenje, 
f) način plaćanja naknade za priključenje 
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g) kaznene odredbe. 
 
II. PRIKLJUČIVANJE GRAĐEVINA NA 
OBJEKTE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 
 
a) Postupak u svezi s priključivanjem 
 

Članak 2. 
 Postupak priključivanja pokreće se 
podnošenjem zahtjeva za priključenje. 
 Zahtjevu u smislu stavka 1. ovog članka, za 
priključenje na objekte komunalne infrastrukture 
na koje je priključenje obvezno (za opskrbu 
pitkom vodom) mora se podnijeti pravovremeno, 
prije početka uporabe građevine. 
 Zahtjev u smislu stavka 1. ovog članka podnosi 
vlasnik građevine i to u pisanom obliku, a 
upućuje se subjektu koji gospodari objektom 
komunalne infrastrukture za koji se traži 
priključak.  
 Uz zahtjev za priključenje prilažu se kopija 
katastarskog plana odnosno čestice te 
odgovarajući dokazi o pravu na priključenje, 
sukladno posebnim propisima (građevna dozvola 
i sl.). 
 

Članak 3. 
 U povodu zahtjeva iz članka 2. ove Odluke 
subjekt koji gospodari objektom komunalne 
infrastrukture provodi odgovarajući postupak i 
donosi rješenje o dozvoli - uvjetima za 
priključenje, ako za priključenje postoje 
odgovarajući tehnički i drugi uvjeti. 
 Ako za priključenje ne postoje odgovarajući 
tehnički i drugi uvjeti, zahtjev za priključenje će 
se rješenjem odbiti. 

 
Članak 4. 

 Rješenje o dozvoli, odnosno uvjetima za 
priključenje mora sadržavati podatke o građevini 
koja se priključuje (mjesto i adresa, katastarska 
oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika, mjesto 
priključenja, tehničke osobine priključka, a 
prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka. 
 Rješenje o odbijanju priključenja mora 
sadržavati podatke o građevini i vlasniku u 
smislu stavka 1. ovog članka te razloge zbog 
kojih se građevina ne može priključiti. 
 Rješenja iz stavka 1. ovog članka donose se u 
obliku upravnog akta. 
 

Članak 5. 
 Primjerak rješenja iz članka 3, odnosno 4. ove 
Odluke dostavlja se na znanje Općini Trpinja. 
 

Članak 6. 
 Radnje u smislu članka 3. ove odluke subjekt 
koji gospodari objektom komunalne 
infrastrukture obavlja kao javnu ovlast, u smislu 
članka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
po pravilima općeg upravnog postupka, sukladno 
posebnim propisima. 
 

Članak 7. 
 Za građevine čiji vlasnici ne podnesu zahtjev 
za priključenje na objekte komunalne 

infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, obveza 
priključenja utvrđuje se rješenjem Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Trpinja koji to rješenje 
donosi po službenoj dužnosti. 
 
b) Područja na kojima se vlasnik građevine 
može izuzeti od obveze priključenja na objekte 
komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom 
vodom 
 

Članak 8. 
 Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju 
građevinu na komunalnu infrastrukturu za 
opskrbu pitkom vodom. 
 Izuzeto od odredbe stavka 1. ovog članka, od 
obaveze priključivanja izuzimaju se vlasnici 
ukoliko su na zadovoljavajući način pojedinačno 
osigurali svoje odgovarajuće potrebe, a nema 
odgovarajućih uvjeta za priključivanje odnosne 
građevine na komunalnu infrastrukturu. 
 

Članak 9. 
 U smislu članka 8. stavak 2. ove Odluke 
smatrat će se da nema odgovarajućih uvjeta za 
priključenje građevine na komunalnu 
infrastrukturu, ako nema izgrađene mreže. 
 

Članak 10. 
 O izuzimanju od obaveze priključenja u smislu 
članka 8. stavak 2. odnosno članka 9. ove 
Odluke, na zahtjev vlasnika građevine, rješenje 
donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Trpinja. 
 
c) Tehničko-tehnološki uvjeti priključivanja 
 

Članak 11. 
 Priključivanje građevine na objekt komunalne 
infrastrukture mora se u tehničko-tehnološkom 
smislu izvesti po pravilima struke, vodeći računa 
da se priključivanje izvrši racionalno – uz 
optimalne troškove, da se osigura uredno 
funkcioniranje priključka, te da se priključenjem 
novog korisnika ne naruši odgovarajući standard 
zadovoljavanja potreba ostalih, ranije 
priključenih korisnika komunalne infrastrukture 
odnosnog područja. 
 

Članak 12. 
 Na eventualno traženje vlasnika građevine, 
dozvolit će mu se da sam izvede određene radove 
na priključku (iskop kanala i sl.) ako bi mu to 
smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se 
radovi koje on izvodi obave po pravilima struke 
(uz nadzor subjekta koji gospodari objektom 
komunalne infrastrukture). 
 U slučaju izvođenja radova na priključenju 
preko državnih, županijskih, lokalnih i 
nerazvrstanih cesta sa asfaltnim ili šljunčanim 
zastorom, radove može obaviti samo subjekt koji 
gospodari objektom komunalne infrastrukture. 
 
d) Rokovi za pojedine priključke 
 

Članak 13. 
 Građevina se mora priključiti na objekt 
komunalne infrastrukture u roku od 20 dana od 
dana pravomoćnosti rješenja o priključenju. 
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 Nakon pravomoćnosti rješenja i plaćanja 
naknade za priključenje investitor sklapa ugovor 
sa subjektom koji gospodari objektom komunalne 
infrastrukture o izvođenju priključka, a koji može 
trajati do tri dana, osim u slučajevima 
raskopavanja prometnica iz članka 12. stavak 2. 
gdje se sanacija raskopa mora izvršiti odmah. 
 
e) Naknada za priključivanje 
 

Članak 14. 
 U svezi priključenja na objekt komunalne 
infrastrukture vlasnik građevine plaća cijenu 
stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za 
komunalni priključak neposredno nositelju 
izvedbe priključka, na temelju pisanog ugovora i 
računa za izvršeni posao. 
 

Članak 15. 
 Pored troškova u smislu članka 14. ove 
Odluke, vlasnik građevine plaća i naknadu za 
priključenje, za svaki priključak posebno po 
jednoj stambenoj jedinici. 
 Naknada za priključenje u smislu stavka 1. 
ovog članka iznosi: 
a) za priključenje na komunalnu infrastrukturu za 
opskrbu pitkom vodom 
- za individualne stambene objekte       -    500,00 
kuna 
- za poslovne objekte                             - 2.000,00 
kuna 
b) za priključenje na komunalnu infrastrukturu za 
opskrbu plinom 
- za individualne stambene objekte         -   
500,00 kuna 
- za poslovne objekte                               - 
2.000,00 kuna 
 
 Naknada za priključenje iz članka 15. stavka 
2. po pojedinom priključku za potrebe stanovanja 
ne može biti veće od prosječne mjesečne bruto 
plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu. 
 Priključenje na komunalnu infrastrukturu iz 
članka 1. ove Odluke treba se izvesti na način da 
svaki posebni dio zgrade koji predstavlja 
samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni 
prostor, garaža i sl.) odnosno svaki pojedinačni 
potrošač ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje 
potrošnje. 
 Tehničko-tehnološke uvjete za ugradnju 
mjernog uređaja iz stavka 4. ovog članka uređuje 
isporučitelj komunalne usluge, a stvarni trošak 
ugradnje plaća vlasnik nekretnine. 
 

Članak 16. 
 Naknada za priključenje u smislu članka 15. 
ove Odluke prihod je Općine Trpinja  i plaća se u 
korist žiro-računa Proračuna Općine Trpinja. 
 

Članak 17. 
 Sredstva naknade u smislu članka 15. odnosno 
16. ove Odluke namijenjena su za financiranje 
građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, u skladu sa programom građenja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Općine Trpinja. 
 

Članak 18. 
 Rješenje naknade za priključenje donosi 
Jedinstveni upravni odjel Općine Trpinja na 
temelju pravomoćnog rješenja izdanog od 
subjekta koji gospodari objektom komunalne 
infrastrukture. 
 Rješenje mora sadržavati ime, prezime, adresu, 
vrstu priključka, visinu i način plaćanja naknade 
za priključenje. 
 
f) Način plaćanja naknade za priključenje 
 

Članak 19. 
 Naknada za priključenje plaća se općom 
uplatnicom, odnosno nalogom za prijenos 
sredstava s računa, prije početka radova na 
izvođenju priključka. 
 Subjekt koji gospodari objektom komunalne 
infrastrukture dužan je vlasnika građevine uputiti 
da plati naknadu za priključenje i ne smije 
otpočeti s radovima na priključenju prije nego mu 
vlasnik građevine predoči dokaz o plaćenoj 
naknadi za priključenje. 
 Naknada za priključenje plaća se u cijelosti 
odmah ili u maksimalno dvanaest mjesečnih 
obroka, od čega prvi obrok mora biti uplaćen 
odmah, a priključak se može izvršiti nakon uplate 
prvog obroka. 
 
g) Kaznene odredbe 
 

Članak 20. 
 Za radnje suprotne ovoj odluci kaznit će se za 
prekršaj: 
 
a) fizička osoba - novčanom kaznom od 200,00 
do 500,00 kuna 
b) pravna osoba - novčanom kaznom od 1.000,00 
do 2.000,00 kuna 
c) odgovorna osoba u pravnoj osobi - novčanom 
kaznom od 200,00 do 500,00 kuna. 
 
 III. ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 21. 
 Donošenjem ove odluke prestaje važiti Odluka 
o visini takse za priključak na vodovodnu mrežu 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko srijemske 
županije broj: 6/98.). 
 

Članak 22. 
 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 
objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
KLASA: 363-02/10-01/01 
URBROJ: 2196/08-01-10-97 
Trpinja, 9. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Slobodan Živković 

 
 
 
 

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
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novine« broj 33/01 i 60/ 01) i članka 32. stavak 1. 
točke 18.  Statuta Općine Trpinja  (»Službeni 
vjesnik» Vukovarsko – srijemske županije, br. 
15/09.), Općinsko vijeće Općine Trpinja, na 7. 
sjednici održanoj dana 9. lipnja 2010. godine 
donosi: 

 
ODLUKU 

o javnim priznanjima Općine Trpinja 
 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuje se postupak i način 
dodjele javnih priznanja Općine Trpinja, uvjeti za 
njihovo dodjeljivanje, oblik i izgled javnih 
priznanja, tijela koja provode postupak i vrše 
dodjelu priznanja. 

 
Članak 2. 

1. Javna priznanja Općine Trpinja su: 
2. počasni građanin Općine Trpinja 
3. godišnja nagrada Općine Trpinja 
4. nagrada Općine Trpinja za životno 

djelo 
5. nagrada Općine Trpinja za izuzetna 

postignuća 
 

Članak 3. 
 Godišnje se može istoj pravnoj ili fizičkoj 
osobi dodijeliti samo jedno priznanje. 
 Javna priznanja Općine Trpinja  ne dodjeljuju 
se dužnosnicima Republike Hrvatske, 
Vukovarsko - srijemske županije i Općine 
Trpinja za vrijeme trajanja njihovih mandata. 
 
II. VRSTE PRIZNANJA, UVJETI I NAČIN 
DODJELE 
 
1. Počasni građanin Općine Trpinja 

 
Članak 4. 

 Počasnim građaninom Općine Trpinja može se 
proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge 
države, koji je svojim radom, znanstvenim i 
političkim djelovanjem značajno pridonio 
napretku i ugledu Općine Trpinja, ostvarivanju i 
razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili 
svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva. 
 Počasnim građaninom Općine Trpinja ne može 
se proglasiti osoba koja ima prebivalište na 
području Općine Trpinja. 
 

Članak 5. 
 Osobi koja je proglašena počasnim građaninom 
Općine Trpinja uručuje se Povelja, na svečanoj 
sjednici Općinskog vijeća povodom Dana 
Općine. 
 Proglašenje počasnim građaninom znak je 
počasti i ne daju se nikakva posebna prava. 
 Počast se može opozvati ako se počastvovani 
pokaže nedostojnim počasti. 
 Odluku o opozivu donosi Općinsko vijeće 
Općine Trpinja na prijedlog ovlaštenih 
predlagača. 

 
 

Članak 6. 
 Godišnje se može, u pravilu, dodijeliti samo 
jedna Povelja počasnog građanina Općine 
Trpinja. 
 
2. Godišnja nagrada Općine Trpinja  

 
Članak 7. 

 Godišnja nagrada Općine Trpinja dodjeljuje se 
fizičkim i pravnim osobama sa područja Općine 
Trpinja, za osobite uspjehe u razvoju društvenih 
odnosa i unapređenju djelatnosti iz područja 
gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, 
tjelesne i duhovne kulture, zdravstva, socijalne 
skrbi i drugih djelatnosti od posebnog značaja za 
Općinu Trpinja. 

 
Članak 8. 

 Godišnju nagradu Općine Trpinja čini Povelja 
o nagradi Općine Trpinja. 

 
Članak 9. 

 Svake godine može se dodijeliti najviše 2 
godišnje nagrade Općine Trpinja. 
 Godišnja nagrada Općine Trpinja dodjeljuje se 
za postignuća iz pojedinih područja djelatnosti 
ostvarena u prethodnoj godini. 
 
3. Nagrada Općine Trpinja za životno djelo 

 
Članak 10. 

 Nagrada za životno djelo Općine Trpinja 
dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite 
uspjehe u razvoju društvenih odnosa i 
unapređenju razvoja gospodarstva, obrazovanja, 
znanosti, kulture, tjelesne i duhovne kulture te 
drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu, 
kada se ocijeni da je odnosna osoba sve svoje 
objektivne mogućnosti utkala u ista djela i u tome 
postigla svoj neponovljiv rezultat u određenoj 
oblasti. 

 
Članak 11. 

 Nagrada za životno djelo Općine Trpinja 
dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na 
području Općine Trpinja, pod uvjetima iz 
prethodnog članka ove Odluke. 

 
Članak 12. 

 Svake godine se može dodijeliti samo jedna 
nagrada za životno djelo. 

 
Članak 13. 

 Nagradu za životno djelo čini Povelja o 
nagradi za životno djelo Općine Trpinja. 
 
4. Nagrada Općine Trpinja za izuzetna 
postignuća 

 
Članak 14. 

 Nagrada Općine Trpinja za izuzetna postignuća 
dodjeljuje se građanima Općine Trpinja, ostalim 
građanima Republike Hrvatske te građanima 
drugih zemalja za posebne zasluge na području 
kulture, tjelesne i duhovne kulture, tehničke 
kulture, športa, te humanitarnih zasluga. 
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Članak 15. 
 Nagradu za izuzetna postignuća čini Povelja o 
nagradi Općine Trpinja. 

 
Članak 16. 

 Svake godine može se dodijeliti samo jedna 
nagrada za izuzetna postignuća. 
 
III. IZGLED PRIZNANJA 

 
Članak 17. 

 Povelja o imenovanju počasnog građanina 
Općine Trpinja sadrži tekst: Republika Hrvatska, 
Vukovarsko - srijemska županija, Općina Trpinja 
s grbom Općine Trpinja. 
 Povelja o imenovanju počasnog građanina 
Općine Trpinja, te ime i prezime osobe kojoj se 
dodjeljuje, datum i potpis predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Trpinja. 

 
Članak 18. 

 Povelja godišnje nagrade Općine Trpinja sadrži 
tekst: 
 Republika Hrvatska, Vukovarsko - srijemska 
županija, Općina Trpinja . 
 Povelja o godišnjoj nagradi Općine Trpinja, 
oznaka djelatnosti za koju se dodjeljuje, te ime i 
prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne 
osobe kojoj se dodjeljuje, datum i potpis 
predsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja. 

 
Članak 19. 

 Povelja o nagradi za životno djelo sadrži tekst: 
 Republika Hrvatska, Vukovarsko - srijemska 
županija, Općina Trpinja . 
 Povelja o nagradi Općine Trpinja za životno 
djelo, te naznaku djelatnosti za koju se dodjeljuje, 
te ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, datum 
i potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Trpinja. 

 
Članak 20. 

 Povelja o nagradi Općine Trpinja za izuzetna 
postignuća sadrži tekst: 
 Republika Hrvatska, Vukovarsko – srijemska 
županija, Općina Trpinja, ime i prezime osobe 
kojoj se dodjeljuje, datum, te potpis predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Trpinja . 

 
Članak 21. 

 Povelje iz članka 17., 18., 19. i 20.  ove odluke 
ispisat će se dvojezično na hrvatskom jeziku i 
latiničnom pismu i srpskom jeziku i ćiriličnom 
pismu. 
 
IV. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE 
PRIZNANJA 

 
Članak 22. 

 Postupak za dodjelu javnih priznanja iz članka 
2. ove Odluke započinje objavom javnog poziva 
Općinskog načelnika u lokalnim sredstvima 
javnog priopćavanja, kojim se pozivaju ovlašteni 
predlagatelji da dostave prijedloge kandidata za 
dodjelu javnih priznanja Općine Trpinja. 
 Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana 
objave javnog poziva. 

 Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka, 
odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s 
kasnijim datumom ne uzimaju se u razmatranje. 
 Javni poziv sadrži uvjete i kriterije za dodjelu 
određenog javnog priznanja i rok za podnošenje 
prijedloga za dodjelu priznanja. 

 
Članak 23. 

 Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu 
dati: 

 najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća 
Općine Trpinja  

 radna tijela Općinskog vijeća Općine 
Trpinja  

 Općinski načelnik 
 registrirane udruge građana 

  
Prijedlog se podnosi u pismenom obliku Odboru 
za dodjelu priznanja Općinskog vijeća Općine 
Trpinja. 
 Prijedlog mora sadržavati podatke o 
podnositelju, o osobi koja se predlaže za javno 
priznanje, vrstu priznanja te iscrpno obrazloženje 
postignuća i doprinosa zbog kojih se daje 
prijedlog kandidata. 
 Na zahtjev Odbora za dodjelu priznanja  
podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i 
naknadno zatražene dopunske podatke i 
dokumentaciju. 

 
Članak 24. 

 Odbor za dodjelu priznanja (u daljnjem tekstu: 
Odbor) u roku od 15 dana po isteku roka za 
podnošenje prijedloga izrađuje pisano Izvješće o 
svom radu i mišljenje s obrazloženjem o 
pojedinom prijedlogu (kandidaturi). 

 
Članak 25. 

 Odbor na temelju prijedloga s obrazloženjem o 
svakom pojedinom prijedlogu dostavlja prijedlog 
Općinskom vijeću na odlučivanje za dodjelu 
javnog priznanja. 

 
Članak 26. 

 Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine 
Trpinja u prigodi Dana Općine Trpinja, 
predsjednik Općinskog vijeća proglašava 
počasnog građanina i uručuje mu Povelju, te 
uručuje Povelju o nagradi Općine Trpinja za 
životno djelo i Povelju o godišnjoj nagradi 
Općine Trpinja, kao i Povelju za izuzetna 
postignuća. 
 Ako priznanje nije moglo biti uručeno 
nagrađenoj osobi na svečanoj sjednici Općinskog 
vijeća, predsjednik Općinskog vijeća u dogovoru 
sa Općinskim načelnikom Općine Trpinja 
upriličit će uručivanje priznanja u drugoj 
svečanoj prigodi. 
 Ako javno priznanje nije moglo biti uručeno 
nagrađenoj osobi za života, ili je dodijeljeno 
posthumno, priznanje će se uručiti zakonskim 
nasljednicima. 
 Odluka o dodjeli javnih priznanja objavljuje se 
u službenom glasilu Vukovarsko  -srijemske 
županije. 
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V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 27. 

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon 
objave u »Službenom vjesniku» Vukovarsko – 
srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/10-01/10 
URBROJ: 2196/08-01-10-166 
Trpinja, 9. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Slobodan Živković 

 
 
 
 
 Na temelju članka 12. i 14. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» 
Republike Hrvatske broj: 52/08.), članka 4. 
stavka 1. Pravilnika o agrotehničkim mjerama 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj: 
43/10.), članka 32 stavka 1. točke 20.. Statuta 
Općine Trpinja («Službeni vjesnik» Vukovarsko-
srijemske županije broj: 15/09) Općinsko vijeće 
Općine Trpinja na svojoj 7. sjednici održanoj, 
dana 9. lipnja 2010. donijelo je: 
 

O D L U K U 
o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite 

poljoprivrednog zemljišta 
i o mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuju se agrotehničke 
mjere u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i 
održavanja poljoprivrednih rudina na području 
Općine Trpinja. 
 

Članak 2. 
 Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa 
za Republiku Hrvatsku i kao takvo koristi se, 
zaštićuje i njime raspolaže na način određen 
Zakonom. 
 Vlasništvo zemljišta iz st. 1. ovog članka ne 
mogu pravnim poslom stjecati strane pravne i 
fizičke osobe, osim ako međunarodnim 
ugovorom nije drugačije određeno. 
 

Članak 3. 
 Poljoprivrednim zemljištem smatraju se: 
oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, maslinici, 
livade, pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare kao i 
drugo zemljište koje se može privesti 
poljoprivrednoj proizvodnji. 
 Kultura poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se 
prema podacima iz Katastra zemljišta, dok se ne 
dokaže suprotno. 
 Poljoprivredno zemljište, čestice unutar 
građevinskog zemljišta površine preko 1000 m2 i 
zemljište izvan građevinskog zemljišta planirano 
dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, 
koje je u katastru označeno kao poljoprivredna 
kultura, mora se održavati sposobnim za 

poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti 
do konačnosti akta kojim se odobrava gradnja. 
 
II. AGROTEHNIČKE MJERE 
 

Članak 4. 
 Agrotehničke mjere propisuju se u slučajevima 
u kojim bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, 
onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu 
proizvodnju. 
 Pod agrotehničkim mjerama smatraju se: 

- zaštita od erozije, 
- sprječavanje zakorovljenosti, 
- zabrana, odnosno obveza uzgoja 

pojedinih vrsta bilja na određenom 
području, 

- suzbijanje biljnih bolesti i štetočina 
i 

- korištenje i uništavanje biljnih 
otpadaka. 

  
Obveznici provođenja agrotehničkih mjera su 

vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog 
zemljišta. 
 

Članak 5. 
Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite 

poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva 
se: 

- ograničenje ili potpuna zabrana 
sječe dugogodišnjih nasada, osim 
sječe iz agrotehničkih razloga, 

- ograničavanje iskorištavanja 
pašnjaka propisivanjem vrsta i 
broja stoke te vremena i načina 
ispaše, 

- zabrana preoravanja livada, 
neobrađenih površina na strmim 
zemljištima i njihovo pretvaranje u 
oranice s jednogodišnjim 
kulturama, 

- zabrana skidanja humusnog, 
odnosno oraničnog sloja površine 
poljoprivrednog zemljišta, 

- određivanje obveznog 
zatravljivanja strmog zemljišta, 

- zabrana proizvodnje 
jednogodišnjih kultura, odnosno 
obveza sadnje dugogodišnjih 
nasada i višegodišnjih kultura. 

  
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog 

zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade 
i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od 
erozije na tom zemljištu. 
 

Članak 6. 
 Zakorovljenost zemljišta vlasnici i ovlaštenici 
dužni su sprječavati mehaničkim ili kemijskim 
sredstvima te na taj način sprječavati širenje 
zakorovljenosti na susjedne čestice. 
 

Članak 7. 
 Na marginalnom poljoprivrednom zemljištu 
male proizvodne sposobnosti (uz vodotoke, na 
područjima s visokom razinom podzemne vode, 
na pješčanim područjima) vlasnici i ovlaštenici 
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dužni su zasaditi vrbe ili drugu vrstu brzo-
rastućeg drveta u svrhu zaštite zemljišta od 
erozije. 
 

Članak 8. 
 Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su pravilnom primjenom 
sredstava za zaštitu bilja suzbijati bolesti i 
štetočine. 
 

Članak 9. 
 Neiskorišteni biljni otpad mora se uništiti i 
ukloniti odmah nakon žetve, odnosno nakon 
berbe, a najkasnije do 01. ožujka naredne godine. 
 Uništavanje biljnog otpada paljenjem 
poduzima se uz provođenje mjera zaštite od 
požara. 
 
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I 
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 
RUDINA 
 

Članak 10. 
 Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta 
dužni su u cilju uređivanja i održavanja 
poljoprivrednih rudina stalno poduzimati 
slijedeće mjere: 

- održavanje živica i međa, 
- održavanje poljskih putova, 
- uređivanje i održavanje kanala, 
- sprječavanje zasjenjivanja 

susjednih čestica, 
- sadnja i održavanje vjetrobranih 

pojasa. 
 

Članak 11. 
 Održavanje živica i međa podrazumijeva 
pravovremeno i uredno rezanje i sprječavanje 
nekontroliranog širenja i stvaranja sjena, čuvanje 
i skrb postavljenih kamena međaša, kao i zabranu 
mjera zaoravanja, pomicanja ili oštećenja. 
 

Članak 12. 
 Održavanje, odnosno uređenje poljskih putova 
i poljskih međa, dužnost je vlasnika i ovlaštenika 
razmjerno njihovom korištenju. 
 Poljski put, utvrđen kao nerazvrstana cesta, 
održava se sukladno propisima o cestama. 
 Obveznici iz st. 1. ovog članka dužni su 
poljske putove prema potrebi nasipati i 
poravnavati u cilju sprječavanja zadržavanja 
oborinskih voda, a kanale održavati prohodnima. 
 Zabranjeno je svako ponašanje koje za 
posljedicu ima suženje postojećih poljskih putova 
ili umanjenje njihove prohodnosti, naoravanje, 
odoravanje i iznošenje zemlje strojevima. 
 Zabranjeno je ograđivanje, sadnja drveća, 
postavljanje stogova slame i slično te 
poduzimanje bilo kakvih radnji koje umanjuju 
prohodnost na udaljenosti manjoj od jednog 
metra od granice puta. 
 

Članak 13. 
 Uređivanje i održavanje kanala podrazumijeva 
odmuljivanje, produbljivanje, košenje trave, sječu 
šiblja, grmlja i slično. 
 Poslovi iz stavka 1. moraju se poduzimati 
redovito i na vrijeme kako bi se izbjegle moguće 
štete. 

Članak 14. 
 Živice uz poljoprivredno zemljište moraju se 
održavati tako da svojom širinom i visinom ne 
zasjenjuju susjedne čestice, odnosno ometaju 
njihovo iskorištavanje. 
 Podizanje ograde mora se izvesti na dovoljnoj 
udaljenosti od međa, tako da se omogući 
nesmetano iskorištavanje susjednih čestica. 
 Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta 
dužni su iskrčiti živice na međama između 
obradivih površna, kao i na površinama koje su 
pogodne za poljoprivrednu proizvodnju. 
 Pojedinačna stabla, odnosno trajne nasade 
vlasnici i ovlaštenici moraju podizati na 
dovoljnoj udaljenosti kako ne bi zasjenjivali 
susjedno zemljište. 
 Novi trajni nasadi ne mogu se saditi na manjoj 
udaljenosti od tri metra od susjedne čestice. 
 Zabranjena je sadnja stablašica u živicama, 
odnosno međama. 
 

Članak 15. 
 Zabranjuje se odlaganje zemlje, smeća, 
građevinskog i drugog otpada, životinjskih lešina 
na području poljoprivrednih rudina. 
 Površine koje su određene za odlaganje otpada 
moraju biti posebno označene, a otpatke na njima 
treba odlagati na način koji ne ometa obradu 
susjednih čestica. 
 

Članak 16. 
 Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta 
dužni su za svoje blokove poljoprivrednog 
zemljišta sačiniti program sadnje i održavanja 
vjetrobranih pojasa. 
 
IV. NADZOR 
 

Članak 17. 
 Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke 
vrši poljoprivredni redar, koji pored općih uvjeta 
za prijem u službu mora imati najmanje srednju 
stručnu spremu poljoprivredne struke. 
 
V. KAZNENE ODREDE 
 

Članak 18. 
 Za nepoštivanje odredaba ove Odluke 
primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu propisane u čl. 92. do 
96., objavljenog u «Narodnim novinama» 
Republike Hrvatske broj: 152/08. 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 19. 
 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana 
objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
KLASA: 320-01/10-01/01 
URBROJ: 2196/08-01-10-167 
Trpinja, 9. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Slobodan Živković 
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Na temelju članka 32. stavka 1. tačke 19. 
Statuta Općine Trpinja («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko – srijemske županije broj: 15/09.), 
Općinsko vijeće Općine Trpinja, na 7. sjednici, 
održanoj dana 9. lipnja 2010. godine, donosi: 
 

O  D  L  U  K  U 
o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana 

Općine Trpinja i 
 dodjelu javnih priznanja Općine Trpinja 

 
Članak 1. 

Ovom odlukom imenuje se Odbor za 
obilježavanje Dana Općine Trpinja  2010. godine 
– 28.06. – VIDOVDAN i dodjelu javnih 
priznanja Općine Trpinja,  u slijedećem sastavu: 
 

1. ŽIVKOVIĆ SLOBODAN   - 
predsjednik 

2. PALIĆ MIROSLAV                            - 
zamjenik predsjednika 

3. MIKEREVIĆ SVETISLAV                 - 
član 

4. STOJANOVIĆ BOŠKO                      - 
član 

5. JOVIĆ LJUBENKO                           - 
član  

6. ŠLJOKIĆ JOVO                                - 
član 

7. VUKAS RADISLAV                           - 
član 

 
Članak 2. 

Odbor iz članka 1. ove odluke izvršit će sve 
pripremne radnje u vezi organiziranja proslave 
obilježavanja  Dana Općine Trpinja i dodjele 
javnih priznanja Općine Trpinja. 

 
Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko – srijemske 
županije. 
 
KLASA: 021-01/10-01/09 
URBROJ: 2196/08-01-10-165 
Trpinja, 9. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Slobodan Živković 

 
         
S 
 

Na temelju članka 38. stavak 1. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj:  
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08.) i 
članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Trpinja («Službeni vjesnik» Vukovarsko – 

srijemske županije broj: 15/09.), Općinsko vijeće 
Općine Trpinja, na 7. sjednici, održanoj dana 9. 
lipnja 2010. godine, donosi: 
 

O  D  L  U  K  U 
o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za 

izbor i imenovanje 
 

I. 
 U Odluci o izmjeni Odbora za izbor i 
imenovanja («Službeni vjesnik» Vukovarsko  -
srijemske županije, br. 10/09.) ime u točki 1. 
«ĆURČIĆ ĐORĐE» mijenja se i glasi «LAZAR 
TATOMIROVIĆ».  
 

II. 
Ova odluka bit će objavljena u «Službenom 

vjesniku» Vukovarsko – srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/10-01/01 
URBROJ: 2196/08-01-10-164 
Trpinja, 9. lipnja 2010. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Slobodan Živković 
                 

 
 
 
     Temeljem članka 32. stavka 1. točke 20. 
Statuta Općine Trpinja  («Službeni vjesnik» 
vukovarsko – srijemske županije broj: 15/09.) 
Općinsko  vijeće Općine Trpinja  na 7. sjednici 
održanoj 09.06.2010. godine, donijelo je: 
 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom na području  

Općine Trpinja u 2009. godini 
 

I. 
 Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom na području Općine 
Trpinja u 2009. godini. 

 
II. 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko – srijemske županije. 
 
KLASA: 351-01/10-01/01 
URBROJ: 2196/08-01-10-182 
Trpinja, 9. lipnja 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Slobodan Živković 
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OPĆINA TRPINJA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
IZVJEŠCE O IZVRŠENJU PLANA 

GOSPODARENJA OTPADOM 
NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA  

U 2009. GODINI 
 
 Sukladno zakonskim propisima Republike 
Hrvatske tj. čl. 11. Zakona o otpadu (NN br. 
178/04, 111/06, 110/07 i 60/08) Općina Trpinja  
kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je 
izraditi Plan gospodarenja otpadom na području 
Općine Trpinja za osmogodišnje razdoblje. 
 Plan gospodarenja otpadom donosi Općinsko 
vijeće Općine Trpinja. Općinski načelnik podnosi 
izvješće o izvršenju plana Općinskom vijeću do 
30. ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu. 
Usvojeno izvješće dostavlja se Ministarstvu 
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 
Republike Hrvatske, te Agenciji za zaštitu 
okoliša. 
 Plan gospodarenja otpadom na području 
Općine Trpinja za razdoblje 2009–2017. godine 
Općinsko vijeće usvojilo je, dana 10.04.2009. 
godine, te je isti objavljen u «Službenom 
vjesniku» Vukovarsko – srijemske županije. 
 
1. Uređenje, sanacija i zatvaranje „divljih“ 
odlagališta otpada 
 Tokom 2009. godine Općina Trpinja utrošila je 
250.217,62 kn, proračunskih sredstava za 
sanaciju divljih odlagališta otpada na području 
Općine. Sredstva su utrošena za čišćenje i 
uređenje okoliša uslijed pojave nekontroliranog 
odlaganja otpada na nekoliko lokacija na 
području Općine.  
 Također, dio spomenutih proračunskih 
sredstava utrošen je i na sanaciju stočnih grobalja 
u Boboti, Trpinji i Veri. Radove održavanja 
provodilo je Komunalno poduzeće KRIO d.o.o. 
Trpinja. 
 
2. Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada s 
područja Općine Trpinja 
 Komunalni otpad sa cjelokupnog područja 
Općine Trpinja odvozi se na odlagalište otpada 
"Petrova dola“ u Vukovaru. 
 Ukupna godišnja količina komunalnog otpada 
prikupljena na području Općine Trpinja, te 
deponirana na odlagalište otpada „Petrova dola“ 
iznosi 110 tona za 2009.god. 
 Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada sa 
cjelokupnog područja Općine Trpinja na temelju 
Ugovora, vršio Obrt za održavanje čistoće EKO 
MASA PLUS Vukovar, Prosina 45. 
 Općins Trpinja, zajedno s Komunalnim 
poduzećem KRIO d.o.o. Trpinja planira nabavu 
specijalnog vozila za odvoz smeća, te 
povjeravanje navedene djelatnosti KRIO –u. Sve 
suglasnosti i dokumentacija su pribavljeni. 
Izrađen je Plan gospodarenja otpadom Općine 
Trpinja, kao i Plan gospodarenja otpadom tvrtke 
KRIO d.o.o. Trpinja. Iz Ministarstva zaštite  
 
 

 
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 
dobivena je Potvrda da tvrtka KRIO d.o.o. za 
komunalne djelatnosti, može vršiti prijevoz svih 
vrsta neopasnog otpada. U toku su pripreme za 
raspisivanje natječaja za nabavu  vozila. 
 Povjeravanjem odvoza otpada svom 
komunalnom poduzeću, očekuje se da će se 
posao bolje obavljati i eventualni problemi lakše 
rješavati.  
 
3. Izgradnja reciklažnog dvorišta 
 Općinsko poglavarstvo Općine Trpinja, dana 
10.04.2009. godine donijelo je Odluku o gradnji 
reciklažnog dvorišta na području Općine, na 
lokaciji k.č. 195. površine 6867 m2, k.o. Trpinja. 
 Na navedenoj lokaciji skupljat će se 
građevinski otpad. Reciklažno dvorište povjereno 
je na upravljanje KRIO d.o.o. za komunalne 
djelatnosti. Isto treba ograditi i pripremiti za 
odvojeno prikupljanje građevinskog otpada, što 
se planira u 2010. godini. 
 Vrijednost izrade navedenog projekta iznosi 
20.000,00 Kn. 
 
5. Sustav odvodnje na području Općine 
Trpinja 
 Tokom 2009. godine, a prema prijavama 
mještana Općine Trpinja, iskazan je problem 
nekontroliranog ispuštanja fekalnih voda iz 
septičkih jama na lokacijama blizu naselja, što 
uzrokuje nesnosan smrad u širem okruženju. 
 U skladu s zaprimljenim prijavama, a po 
nalogu Općine Trpinja, komunalni redar izvršio 
je uvid na terenu, te po nalogu Općinskog 
načelnika izricao mjere opomene. 
 Navedena problematika vidljiva je na području 
cijele Općine Trpinja, jer Općina Trpinja nema 
izgrađenu kanalizacijsku mrežu, kojom bi na 
kvalitetan način riješila problem odvodnje. 
  U cilju rješavanja problema odvodnje Općina 
Trpinja sklopila je Sporazum o  poslovno – 
tehničkoj suradnji na izradi projektne 
dokumentacije za kanalizacijski sustav Općine 
Trpinja, s Vodovodom Grada Vukovara d.o.o. iz 
Vukovara, Jana Bate 4., te donijela Odluku o 
usvajanju koncepcije objedinjavanja sustava 
odvodnje Grada Vukovara i jedinica lokalne 
samouprave Borovo, Trpinja i Bogdanovci. To bi 
bila prva faza izgradnje kanalizacijskog sustava. 
 Također, Općina Trpinja uputila je Pismo 
namjere Hrvatskim vodama Zagreb, te iskazala 
namjeru uključivanja u pripremu Projekta razvoja 
vodo-komunalne infrastrukture, koji je nominiran 
za potencijalno sufinanciranje iz EU fondova. 
 Smatramo da je to jedini način da Općina 
Trpinja, kao jedinica lokalne samouprave riješi 
problem odvodnje na svom području. 
 
6. Educirati sve subjekte (pravne i fizicke) koji 
sudjeluju u nastanku otpada 
 Potrebno je educirati sve subjekte (pravne i 
fizičke) koji sudjeluju u nastanku otpada, kako bi 
se na pravilan način gospodarilo otpadom u 



Broj 11. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 
skladu s dokumentima. Znači da se spriječi 
nastanak divljih deponija, te da se otpad odvozi 
organizirano na predviđenu deponiju. 
 Potrebno je i dalje raditi na edukaciji, a 
preventivno djelovati i putem inspekcije zaštite 
okoliša (pravne osobe) i putem komunalne službe 
(fizicke osobe). 
 
7. Zaključak 
Općina Trpinja ispunila je svoju zakonsku 
obvezu i donijela Plan gospodarenja otpadom za  
područje Općine. Ciljevi iz Plana ostvaruju se 

postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti i 
financijskim sredstvima. 
Potrebno je još intenzivnije raditi na edukaciji i 
pravnih i fizičkih osoba, kako bi se do kraja 
proveo program cjelovitog sustava gospodarenja 
otpadom. Potrebno stvarati prostorne mogućnosti 
za uspostavu eko otoka u svim većim središtima 
JLS, kako bi se smanjila količina otpada 
namijenjena konačnom zbrinjavanju na 
odlagalištu otpada. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Miroslav Palić, ing. 
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K a z a l o (11-od 16. lipnja 2010. godine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci  o pripajanju 
dislociranih jedinica Doma zdravlja Zagreb – Centar  3 

Odluka  o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena  Statuta Gimnazije Županja, 
Županja 3 

Odluka o zabrani sijanja, stavljanja u proizvodnju i promet GMO (genetski modificiranih 
organizama) na cijelom području Vukovarsko-srijemske županije 3 

Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 
Vukovar 4 

Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u kulturi za 2010. godinu 4 

Program  javnih potreba u športu Vukovarsko-srijemske županije za 2010. 7 

Odluka  o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2010. godinu 10 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju i promjeni djelatnosti Doma zdravlja 
Vinkovci 12 

GRAD ILOK 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra pod upravom Grada Iloka 13 

Odluka o davanju suglasnosti «AGRO-SRIJEMU“ d.o.o. 13 

Zaključak o povratu uplaćenih sredstava 13 

Zaključak o neoslobađanju plaćanja naknade zakupa 13 

Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez 
zasnivanja radnog odnosa 14 

Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa  14 

Odluka o usvajanju izvješća 14 

Odluka o povjeravanju odlagališta 15 

Odluka o komunalnom doprinosu 15 

GRAD ILOK 
AKTI GRADONAČELNIKA 

 

Odluka o dozvoli prava građenja 17 

Odluka o prihvaćanju interventnih mjera 18 

Odluka o prihvaćanju interventnih mjera 18 

Odluka o prihvaćanju interventnih mjera 18 

Odluka o davanju suglasnosti 18 

Odluka o produljenju radnog vremena 19 

Odluka o prijenosu prava vlasništva 19 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 20 

Odluka o naknadi za rad načelnika i zamjenika načelnika 20 
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Odluka o obvezi uplate jamčevine svakog ponuditelja na natječaju za zakup poljoprivrednog 
zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske na području  Općine Andrijaševci  21 

Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće  načelnika i zamjenika načelnika 21 

Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji u Općini Andrijaševci za 2009. 
godinu 21 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Andrijaševci 22 

Odluka o obvezi uplate jamčevine svakog ponuditelja na natječaju za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Andrijaševci 30 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Pravilnik o odobravanju isplate jednokratne nagrade studentima 31 

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika 32 

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Andrijaševci  32 

OPĆINA GRADIŠTE 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka  o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih  dobara  i okoliša 
od opasnosti i posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje 
Općine Gradište 38 

Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće Općinskom načelniku i naknade zamjeniku 
Općinskog načelnika 38 

Odluka o usvajanju  Plana gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2010-2018. 
godine 38 

OPĆINA LOVAS 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog 
odnosa 89 

Odluka o naknadi za rad općinskog  načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 89 

OPĆINA MARKUŠICA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o  izmjeni Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  91 

OPĆINA NEGOSLAVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja 
radnog odnosa 92 

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika  iz radnog odnosa 92 

Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće 93 

OPĆINA PRIVLAKA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Privlaka  94 

Odluka  o komunalnom redu Općine Privlaka  94 

Odluka o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće  načelnika i naknade za rad zamjenika 
načelnika  Općine Privlaka 102 

Odluka o ispravku odluke o izradi ciljanih izmjena prostornog plana uređenja Općine Privlaka 103 
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Odluka o imenovanju  Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  103 

OPĆINA ŠTITAR 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o osnovici i koeficijentima za izračun plaća općinskog načelnika i  zamjenika općinskog 
načelnika 104 

Odluka o zakupu poslovnog prostora 104 

OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog 
odnosa 109 

Odluka o naknadi za rad općinskog  načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 109 

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te 
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Tompojevci 110 

OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI SAVJETA MLADIH 

Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Općine Tompojevci 113 

Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Tompojevci 113 

OPĆINA TORDINCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Naredba o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području 
Općine Tordinci u 2010. godini 114 

Zaključak o obvezama DVD-a Tordinci, Antin i Korođ, u vrijeme zriobe i žetve na području 
Općine Tordinci 114 

Plan aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite od požara u žetvi 2010. godine za područje 
Općine Tordinci 114 

OPĆINA TRPINJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka 116 

Odluka o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika 116 

Obrazac za ocjenjivanje službenika i namještenika Općina Trpinja 118 

Odluka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika 
vijećnika u Općinskom vijeću Općine Trpinja 119 

Odluka  119 

Odluka  o priključenju na komunalnu infrastrukturu 119 

Odluka o javnim priznanjima Općine Trpinja  121 

Odluka o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 124 

Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana Općine Trpinja i  dodjelu javnih priznanja 
Općine Trpinja 126 

Odluka o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 126 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Trpinja 
u 2009. godini 126 
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OPĆINA TRPINJA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Trpinja  u 2009. godini 127 
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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 
 
 


