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OPĆINA PRIVLAKA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članaka 29. st. 8. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18) i  članka 29. 

Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18), Općinsko 

vijeće Općine Privlaka, na 18. sjednici održanoj dana 12. 

travnja 2019. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

O PRIGOVORU NA PRIJEDLOG  

PROGRAMA RASPOLAGANJA 

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM  

U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA 

PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA 

Članak 1. 

Prihvaća se prigovor Ante Alduka, Ulica Matije Gupca 

25, 32 251 Privlaka, dostavljen na prijedlog Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za Općinu 

Privlaka, dana 12. travnja 2019. godine, u tijeku Javnog 

uvida. 

Članak 2. 

K. č. 561 koja je vlasništvo Republike Hrvatske s 

udjelom 4/8, u površini od 2,3457 ha, predvidjet će se 

Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 

Općinu Privlaka za prodaju. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 021-05/19-01/05 

URBROJ: 2188/09-03-19-3 

Privlaka, 12. travnja 2019. godine 

 

Predsjednik općinskog vijeća: 

Antun Grčević 

 

 

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

20/18), Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za 

donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne 

novine“ broj 27/18) te članka 29. Statuta Općine Privlaka 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 

04/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka, na svojoj 18. 

sjednici održanoj dana 12. travnja 2019. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA 

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA 

PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA 

Članak 1. 

Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Privlaka. (u daljnjem tekstu: Program). 

Članak 2. 

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Privlaka iznosi 

685,4655 ha. 

Površina određena za povrat imovine oduzete za vrijeme 

jugolavenske komunističke vladavine iznosi 4,5076 ha. 

Ukupna površina određena za zakup na rok od 25 godina 

iznosi 655,4720 ha. 

Ukupna površina određena za prodaju iznosi 10,8418 ha. 

Ukupna površina određena za ostale namjene iznosi 

14,6441 ha. 

Članak 3. 

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se 

može dati jednoj fizičkoj ili pravnoj osobo iznosi 36 ha. 

Članak 4. 

Program se dostavlja Vukovarsko-srijemskoj županiji na 

mišljenje te Ministarstvu poljoprivrede na suglasnost. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 021-05/19-01/05 

URBROJ: 2188/09-03-19-4 

Privlaka, 12. travnja 2019. godine 

 

Predsjednik općinskog vijeća: 

Antun Grčević 

 

 

Temeljem članka 119. Zakona o sudovima (“Narodne 

novine” broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) i članka 

29. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/18) Općinsko 

vijeće Općine Privlaka na svojoj 18. sjednici održanoj 

dana 12. travnja 2019. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

O PRIJEDLOGU IMENOVANJA SUDACA 

POROTNIKA ZA OSTALE KAZNENE 

PREDMETE  

I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ 

Članak 1. 

Za suce porotnike  predlažu se sljedeće osobe: 

 

1. Jelena Domac 

 

2. Ivan Benić 

Članak 2. 

Ova Odluka dostavit će se na usvajanje Županijskoj 

skupštini Vukovarsko-srijemske županije. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 021-05/19-01/05 
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URBROJ: 2188/09-03-19-5 

Privlaka, 12. travnja 2019. godine 

 

Predsjednik općinskog vijeća: 

Antun Grčević 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 

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

150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 29. Statuta 

Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije, broj 04/18), Općinsko vijeće Općine 

Privlaka na svojoj 18. sjednici održanoj dana 12. travnja 

2019. godine, donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU 

OPĆINSKOG NAČELNIKA 

OPĆINE PRIVLAKA ZA RAZDOBLJE OD 

01.07.2018. DO 31.12.2018 GODINE 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Privlaka za razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018. 

godine. 

Izvješće je sastavni dio ovog Zaključak. 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 021-05/19-01/05 

URBROJ: 2188/09-03-19-6 

Privlaka, 12. travnja 2019. godine 

 

Predsjednik općinskog vijeća: 

Antun Grčević 

 

 

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 

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

144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 47. Statuta 

Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije broj 04/18), podnosim 

 

IZVJEŠĆE 

O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 

OPĆINE PRIVLAKA ZA RAZDOBLJE  

OD 01. 07.2018 DO 31.12.2018. GODINE 
 

I. UVODNI DIO 

 

Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski 

načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. 

Sukladno članku 48. spomenutog Zakona, općinski 

načelnik obavlja poslove u skladu sa zakonom, Statutom 

Općine i aktima Vijeća. 

U okviru ovlasti i nadležnosti načelnika prema potrebi 

podnosio prijedloge odluka Općinskom vijeću u cilju 

izvršenja obveza jedinice lokalne samouprave.  

Kao općinski načelnik redovito sam na svim sjednicama 

vijeća usmeno izvješćivao Općinsko vijeće o trenutnim 

aktivnostima, izvršavanju radnih aktivnosti na pojedinim 

projektima te financijskom poslovanju Općine. 

 

II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se uz suradnju 

s Općinskim vijećem,  Jedinstvenim upravnim odjelom, 

zamjenikom načelnika te drugim stručno angažiranim 

pojedincima i tvrtkama.   

Redovito sudjelovao na koordinacijama župana s 

načelnicima i gradonačelnicima Općina te na osobni 

zahtjev i prema potrebi organizirao više radnih sastanaka 

s predstavnicima javnih poduzeća VVK, ŽUC, 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 

Ministarstva poljoprivrede i drugima. 

Za rješavanje problema opskrbe pitkom vodom redovito 

bio u kontaktu s predstavnicima VVK i Hrvatskim 

vodama te redovito nadzirao izvođenje radova. 

U cilju realizacije projekata Općine Privlaka te 

iznalaženja rješenja sudjelovao na radnim sastancima u 

Hrvatskim vodama u Zagrebu, Osijeku i VVK Vinkovci 

u cilju nastavka gradnje sustava odvodnje – kanalizacije.  

Sudjelovao na radnom sastanku u Ministarstvu 

poljoprivrede radi realizacije projekata za potrebe 

Općine Privlaka za koje postoji gotova projektna 

dokumentacija. 

 

1. U području financija 

 

U navedenom razdoblju Općina Privlaka je imala 

stabilno financijsko poslovanje, a posebno se vodila 

briga o osiguranju sredstava za potrebe financiranja 

projekta iz EU, budući da se pola vrijednost projekta 

treba financirati iz vlastitih sredstva. 

  Kao načelnik sam u izvještajnom razdoblju 

nadzirao poslove vezane uz izradu i izvršavanje 

proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s 

izvršenjem proračuna, vođenjem računovodstva 

proračuna, vođenjem propisanih poslovnih knjiga, 

prikupljanjem prihoda koji pripadaju općini te druge 

poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje 

Općine. 

Za potrebe urednog i usklađenog financijskog 

poslovanja u skladu sa Zakonom o proračunu radio na 

izradi prijedloga rebalansa proračuna za 2018 u cilju 

realizacije projekata financiranih iz sredstava EU. 

 

Likvidnost 

 

Stanje žiro računa s 31.12.2018. godine iznosilo je 

4.672,013,27 kuna. 

Bitno je napomenuti da su sve obveze Općine Privlaka u 

navedenom periodu redovito servisirane. Trenutno nema 

dospjelih, a neplaćenih potraživanja.  

 

Za provedbu programa „ZAŽELI“, koji je financiran u 

cijelosti iz EU fondova  

Općina Privlaka je dobila predujam u iznos od 

1.008.773,78 kuna. 

 

Redovito su podnošena zakonom propisana financijska 

izvješća Općinskom vijeću te predavana nadležnim 

institucijama.  

 

Prihodi  
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U izvještajnom periodu vršen je nadzor na naplati 

prihoda, potraživanja po zakupu i prodaji zemlje, 

komunalnoj naknadi te drugim potraživanjima 

Općinskog proračuna.   

 U više navrata dostavljane su opomene 

neurednim obveznicima radi izmirenja obveza prema 

Općinskom proračunu.   

 

2. U području urbanizma, graditeljstva i zaštite 

okoliša 

 

 U sklopu izrade projektne dokumentacije radio 

sam na sljedećim projektima: 

 

- Završena izrada projektne dokumentacije za 

dječji vrtić i parkiralište, ishođena građevinska dozvola 

te je projekt kandidiran na mjeru 7.4.1. za financiranje iz 

EU fondova. 

 

- Sredstava za izgradnju dječjeg vrtića i 

parkirališta odobrena su u iznosu od 4.490.000,01 kuna,  

projekt se financira u cijelosti iz EU fondova te je u 

prosincu 2018. godine potpisan ugovor o financiranju 

projekta izgradnje dječjeg vrtića i parkirališta. 

 

- Projektna dokumentacija izgradnje rasvjete na 

sportskim terenima završena te je predan zahtjev za 

građevinsku dozvolu.  

 

- Završene II. izmjene  i dopune prostornog plana 

uređenja Općine Privlaka te su usvojene od strane 

Općinskog vijeća. Projekt sufinanciran od strane 

Ministarstva graditeljstva u iznosu od 50.000,00 kuna. 

 

- Završeno mljevenje građevinskog otpada na 

deponiji Selište te izvršena ugradnja na nerazvrstanima 

cestama izvan naselja i unutar naselja uz nabavu i 

ugradnju kamena.       

 

- Temeljem procjene zbog potencijalno loših 

vremenskih uvjeta odgođen početak radova na izgradnji 

prometnice, pješačke i biciklističke staze u Ulici Josipa 

Kozarca, ukupna vrijednost radova 4.910.302,16 kuna, 

navedena cesta financira se većim dijelom iz EU fondova 

u iznosu od 3.260.000,00 kuna. Početak radova 

dogovoren za 15. ožujka 2019. godine. 

  

- Radio na provođenju projekta izgradnje 

regionalne vodoopskrbne mreže Slakovci – Privlaka. 

Ukupna vrijednost projekta je 15.350.000,00 kuna. 

Općina Privlaka sufinancira navedeni projekt s 

254.600,00 kuna. Projekt je trenutno u završnoj fazi, 

provodi se tlačno ispitivanje cjevovoda. 

Opskrba pitkom vodom iz regionalnog vodoopskrbnog 

sustava završena u rujna 2018. godine te je Općina 

Privlaka dobila kvalitetnu vodu. 

 

- Ugovoreni i započeli radovi na energetskoj 

učinkovitosti zgrade vatrogasnog doma. Odobrena 

sredstva iz EU fondova za sufinanciranje energetske 

učinkovitosti u iznosu 471.000,00 kuna, 80% od 

vrijednosti projekta. 

 

- Radio na izradi projekta „Poučne staze i 

vidikovca“ koja će se nalaziti u šumici kod nogometnog 

igrališta te je projekt kandidiran za sufinanciranje iz EU 

fondova. 

- Ugovoreni radovi na izradi projektne 

dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta u 

Čolićevoj ulici i Ulici Bana J. Šokčevića. Izrada projekte 

dokumentacije je  sufinancirana sa 60% od strane ŽUC 

Vinkovci. 

      

- Radio na izmjeni projekta javne rasvjete za 

pješački prolaz kroz ambulantu, ulica Falićevci - Vrtno 

naselje. 

 

- Ugovoreni radovi na izgradnji parkirališta u 

Školskoj ulici ispred ograde groblja. Radovi odgođeni 

zbog lošeg vremena. 

 

- U skladu s Proračunom izvršena nabava 

teretnog vozila za potrebe održavanja zelenih površina 

Općine Privlaka te obavljanja komunalnih radova na 

području Općine Privlaka. 

 

- Radio na izmjeni projekta odvodnje fekalnih 

voda na području Općine Privlaka. Projekt je završen u 

cijelosti te je ishođena građevinska dozvola. 

 

- S nadležnim Županijskim uredima radio na 

projektu navodnjavanja – izgradnji sustava za 

navodnjavanje Ervenica.  

 

- Izvršena dogradnja vodovodne mreže u Ulici J. 

Kosora, A. G. Matoša, Školskoj ulici te Frankopanskoj 

ulici. Dogradnja vodovodne mreže sufinancirana od 

strane MRRFEU u iznosu od 80% vrijednosti projekta. 

 

- Izvršili ugovaranje projekte na izgradnji 

parkirališta za potrebe groblja na kupljenoj česti od 

strane Općine Privlaka. 

 

- Putem „Programa ulaganja u zajednicu“ i 

kontaktima u MRRFEU osigurali 250.000,00 kn za 

obnovu stare crkve. 

 

U području zaštite okoliša 

 

Općina Privlaka provodila je svoje obveza u skladu sa 

Zakonom te provodila aktivnosti iz obveza razvrstavanja 

komunalnog otpada. 

Sudjelovao u provedbi dva nadzora od strane 

inspektorice zaštite okoliša o ispunjenju obveza Općine 

Privlaka u skladu sa Zakonskim obvezama. 

 Provodilo se redovito čišćenje javnih površina u naselju 

i izvan naselja.  

 Mještani su upućivani na zbrinjavanje građevinskog 

otpada na privremeno odlagalište pod nadzorom Općine. 

Izvršeno zbrinjavanje otpada animalnog porijekla putem 

tvrtke Agroproteinka d.d. i Veterinarske stanice 

Vukovar. Troškovi zbrinjavanja financirani iz sredstava 

Općinskog proračuna. Vrijeme zbrinjavanja je od 

studenog 2018. do kraja veljače 2019. godine.  

 

3. U području komunalnog gospodarstva  

 

 Organizirao sam i pratio obavljanje 

komunalnih djelatnosti: 

 

- održavanje čistoće javnih površina 

- odlaganje komunalnog otpada 

- održavanje javnih površina košnjom  
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- stanje javne rasvjete sa proširenjem javne 

rasvjete 

- stanje sustava odvodnje oborinskih voda 

- uređenje groblja 

- pružanja usluga sahrane pokojnika 

- redovito zimsko čišćenje snijega i održavanje 

prometnica 

- izvršena deratizacija naselja, mjesnog groblja i 

deponije - odlagališta komunalnog otpada na trošak 

općinskog proračuna. 

Izvršeno tretiranja komaraca temeljem preporuke 

Zavoda za javno zdravstvo zbog pojave ZIKA virusa. 

 

 Hrvatske vode su košnjom djelomično izvršile 

radove na održavanju kanalske mreže. 

Radovi su u cijelosti financirani od strane Hrvatskih 

voda. Hrvatskim vodama je podnijet zahtjev za nastavak 

radova na održavanju kanalske mreže. 

 Putem Jedinstvenog upravnog odjela 

izvršavane zakonske obveze potrebne za     legalizaciju 

objekata.      

 

4.  U području odgoja i obrazovanja, predškolskog 

odgoja i osnovnog obrazovanja 

 

Radio na organiziranju uređenja prostora za predškolski 

odgoj u Osnovnoj školi. 

Osigurali te izvršili financiranje udžbenika i radnih 

bilježnica učenicima Osnovne škole. 

  Tijekom navedenog perioda redovito smo 

sufinancirali prijevoz učenika srednjih škola vlakom i 

autobusom. 

 Sufinanciran je prijevoz učenika Osnovne 

škole, koji su sudjelovali na takmičenjima. 

Sufinancirali smo smještaj djece u dječjim vrtićima. 

Redovito su isplaćivane stipendije studentima, koji su 

ostvarili pravo na stipendiju u          skladu s Pravilnikom. 

 

5.  U području kulture   

 

Organiziran dolazak kazališta sa dvije predstave za djecu 

Osnovne škole u Privlaci. 

Za manifestaciju Dani Ivana Domac organizirana 

likovna kolonija te dva koncerta u centru mjesta. 

Sufinancirano uređenje stare crkve Sv. Martina biskupa, 

zaštićenog kulturnog dobra.          

Sufinancirano je takmičenje školske djece u programu 

Djeca pjevaju hitove. 

 

Financiran je rad KUD-a Ivan Domac i KC Klasje, koji 

se odnosio na gostovanja te na sudjelovanje na 

takmičenjima pjevačkih skupina, a sve prema Programu. 

 

6. U području športa 

 

Redovito je financiran rad sportskih udruga i omogućili 

im sudjelovanje na natjecanjima i redovito 

funkcioniranje. Bitno je napomenuti da niti jedna 

sportska udruga nema sponzora te da sve isključivo ovise 

o sredstvima općinskog proračuna. 

 

7. U području socijalne skrbi i zdravstva 

 

 Redovito su isplaćivane naknade za troškove 

stanovanja socijalno ugroženim obiteljima i jednokratne 

novčane pomoći za socijalno ugrožene građane. 

 

Redovito su isplaćivane pomoći obiteljima za 

novorođenu djecu u iznosu od 3.000,00 kuna. 

 Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

osigurali program javnih radova na području Općine 

Privlaka te zaposlili 8 žena.  

 

 Sudjelovali smo u pomoći braniteljskim 

udrugama, pomoći Gradskog društva Crvenog križa, 

Gorske službe spašavanja te humanitarnim akcijama. 

Osigurali dovoženje te podjelu paketa humanitarne 

pomoći za socijalno ugrožene građane. 

 

8.  Provođenje programa stambenog zbrinjavanja  

 

Temeljem Programa objavljen javni poziv za stambeno 

zbrinjavanje mladih obitelji te su  odobrena i dodijeljena 

sredstva  u prosincu 2018. godine. 

U kontaktu s nadležnim državnim uredom za stambeno 

zbrinjavanje zahtijevao brže 

donošenje rješenja o odobrenju materijala za podnijete 

zahtjeve od strane fizičkih osoba iz Privlake. 

 

9.  Poljoprivreda i šumarstvo 

 

U skladu sa zakonskim obvezama radio na donošenju 

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na 

području Općine Privlaka, koji je usvojen od strane 

Općinskog vijeće Općine Privlaka. 

Provodili redovito održavanje nerazvrstanih cesta za 

potrebe poljoprivrede te podnosili zahtjeve Hrvatskim 

vodama za uređenje kanalske mreže i popravak mostova. 

Kontrolirao ubiranje šumskog doprinosa pripadajućeg za 

Općinu Privlaka i iznosu od 5%. 

Tijekom izvještajnog razdoblja izvršen je upis Općine 

Privlaka u Upisnik šumoposjednika, temeljem kojeg je 

otvorena mogućnost Općine Privlaka na kandidiranje na 

mjeru 8.5.2 te je u pripremi projekt kandidiranja uređenja 

park šumice kod nogometnog igrališta. 

 

10.  Provođenja programa poticanja zapošljavanja 

 

Tijekom 2018. godine nije objavljen javni poziv za 

poticanje zapošljavanja temeljem Programa koje je 

usvojilo Općinsko vijeće. 

 

Molim Općinsko vijeće da prihvati Izvješće o radu 

Općinskog načelnika u razdoblju od 01.07.2018. godine 

do 31.12.2018. godine te da po potrebi za pojedina 

područja postave pitanja ili traže dopunu izvješća. 

 

Zahvaljujem članovima vijeća, zamjeniku načelnika i 

svim uposlenicima na realizaciji izvršenih obveza. 

 

KLASA: 022-05/19-01/04 

URBROJ: 2188/09-02-19-1 

Privlaka, 28. ožujka 2019. godine 

 

Općinski načelnik: 

Darko Galić 

 

 

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17 i 14/19) i 

članka 29. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/18), Općinsko 

vijeće Općine Privlaka na svojoj 18. sjednici održanoj 

dana 12. travnja 2019. godine, donosi 
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ODLUKU 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA 

GOSPODARENJA OTPADOM  

OPĆINE PRIVLAKA ZA 2018. GODINU 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za 2018. 

godinu. 

 

Izvješće je sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 021-05/19-01/05 

URBROJ: 2188/09-03-19-7 

Privlaka, 12. travnja 2019. godine 

 

Predsjednik općinskog vijeća: 

Antun Grčević 

 

 

Na temelju članka 28., a u svezi s člankom 20. stavak 1. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom  („Narodne 

novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19) i članka 45. Statuta 

Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije 04/18) Općinski načelnik d o n o s i 

 

IZVJEŠĆE 

O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA 

OTPADOM 

OPĆINE PRIVLAKA ZA 2018. GODINU 
 

1. UVOD 

 

Općina Privlaka je u skladu sa Zakonom o održivom 

gospodarenju otpadom donijela Plan gospodarenja 

otpadom Općine Privlaka 2009.-2017., koji je usvojen 

22. prosinca 2009. godine (objavljeno u „Službenom 

vjesniku“ Vukovarsko-srijemsko županije, broj 21/09).  

Sukladno zakonskim obvezama izrađen je novi Plan 

gospodarenja otpadom u Općini Privlaka od 2018. do 

2020. godine,  koji je usvojen  08. lipnja 2018. godine i 

objavljen u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemsko županije, broj 17/18. 

Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju 

otpadom koje proizlaze iz Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom, gradovi i općine odgovorni su za 

gospodarenje komunalnim otpadom i građevinskim 

materijalom. 

Na području Općine Privlaka prema Popisu stanovništva 

iz 2011. godine živi 2956 stanovnika. 

 

2. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA 

KOMUNALNOG OTPADA 

 

U cilju razvrstavanja komunalnog otpada koriste se 

zeleni otoci koji su formirani na šest lokacija na području 

Općine te se redovito odvozio komunalni otpad. 

Uspostavljen je sustav odvojenog prikupljanja otpada na 

kućnom pragu korisnika, a za što su nabavljeni i 

korisnicima podijeljeni adekvatni spremnici (kante, 

kontejnere, vreće). 

Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada 

koje nastaje u domaćinstvima,  kod pravnih osoba, 

privrednih subjekata, ustanova i dr. na području Općine 

Privlaka temeljem ugovora o koncesiji obavlja poduzeće 

STRUNJE-TRADE d.o.o. 

Skupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada od 

domaćinstava i pravnih osoba, privrednih subjekata, 

ustanova i dr. provodi se jedanput tjedno, papira i  

plastika jedan puta mjesečno, a pražnjenje kontejnera na 

zelenim otocima prema potrebi. 

Odvoz komunalnog otpada, odnosno kontejnera s 

komunalnim otpadom s groblja vrši se po pozivu nakon 

popunjavanja kontejnera. Odvoz krupnog otpada vrši se 

1-2 puta godišnje, a po potrebi i više, bez naknade 

sukladno ugovoru o koncesiji.  

Navedeni koncesionar sav sakupljeni komunalni otpad 

odvozi na odlagalište otpada pod nazivom „Petrovačka 

dola“ u Vukovaru. 

U zimskom periodu za vrijeme „svinjokolja“ Općina  je 

ugovorila s „Agroproteinka“ d. d. iz Sesvetskog 

Kraljevaca, prikupljanje nusproizvoda životinjskog 

podrijetla od svinjokolja u poseban kontejner za 

prikupljanje takve vrste otpada, koji je redovito bio pod 

nadzorom i nakon punjenja se isto tako redovito odvozio 

u preradu. 

 

3. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR 

NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA 

 

Na području Općine Privlaka nema aktivnog legalnog 

odlagališta komunalnog otpada, već koncesionar 

sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište grada 

Vukovara tzv. „Petrovačka dola“. 

 

4. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG 

OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA 

OTPADA 

 

Divlja odlagališta su mjesta na kojima neodgovorne 

pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez propisanih 

i izdanih dozvola. Sukladno Prostornom planu uređenja 

Općine Privlaka na području Općine Privlaka postojalo 

je više neuređenih divljih odlagališta i to „Krvavo“, 

„Brestovac“, put ispod šume Lovakovica, „Boljavina“ i 

„Zvirinac“. Za divlje odlagalište Zvirinac k.o. Privlaka k. 

č. br. 113/1 sačinjen je Program sanacije divljeg 

odlagališta od strane ovlaštenog izrađivača Zavoda za 

unaprjeđivanje sigurnosti d. d., Osijek.  

Divlja odlagališta „Krvavo“ i „Brestovac“ su sanirana, 

ali trenutno onečišćena manjom količinom otpada. 

Komunalni djelatnici Općine Privlaka obavljaju redovan 

nadzor divljih odlagališta i poduzimaju mjere 

sprječavanja nedozvoljenog odlaganja.  

Bivše privremeno županijsko odlagalište „Bazjaš“ pod 

nadzorom je komunalnih djelatnika Općine Privlaka. 

Povremene količine otpada koje se dovezu pred ogradu 

bivšeg odlagališta uklanjaju odmah djelatnici Općine 

Privlaka.  

Općina Privlaka dva puta godišnje provodi deratizaciju 

saniranog odlagališta „Bazjaš“. 

 

5. GOSPODARENJE GRAĐEVINSKIM 

OTPADOM I RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

 

Na području k. o. Privlaka radi sprječavanja 

nedozvoljenog odlaganja građevinskog otpada na k. č. 

br. 989 napravljeno je privremeno odlagalište 
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građevinskog otpada. Odlagalište je ograđeno i 

zaključano, deponiranje građevinskog otpada obavlja se 

pod nadzorom komunalnih djelatnika. Po prikupljenoj 

količini građevinskog otpada, isti se melje te koristi za 

potrebe Općine. 

Navedeni materijal korišten je za uređenje nerazvrstanih 

cesta i poljskih putova. 

 

6. ODVODNJA OTPADNIH VODA I 

UREĐENJE VODOTOKA I VODA 

 

U tijeku je izgradnja građevine infrastrukturne namjene, 

vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda-dio 

aglomeracije Otok-odvodnja otpadnih voda naselja 

Privlaka. 

 

7. KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 

 

Stanovništvu je omogućeno korištenje reciklažnog 

dvorišta u Otoku koje je izgrađeno na temelju 

zajedničkog dogovora s Lokalnom akcijskom grupom 

„Bosutski niz“. 

Drugim izmjenama i dopunama Prostornog plana 

uređenja Općine Privlaka omogućena je izgradnja 

reciklažnog dvorišta na lokaciji poduzeća STRUNE-

TRADE d.o.o. 

Tijekom 2018. godine stanovništvu je također 

omogućeno korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta, 

jednom mjesečno, od strane tvrtke „Nevkoš“ Vinkovci. 

 

8. CILJEVI U 2019. GODINI 

 

Cilj nam je u skorom vremenskom razdoblju ispuniti 

zadane obveze vezane uz uspostavu što kvalitetnijeg 

sustava gospodarenja otpadom uspostavom  reciklažnog 

dvorišta na području Općine. 

Tijekom iduće godine u dogovoru s VVK Vinkovcima, 

Hrvatskim vodama, a na temelju izrađene projektne 

dokumentacije cilj je nastavak izgradnje i dovršetak 

kanalizacije na području Općine Privlaka iz sredstava 

EU fondova te Hrvatskih voda. 

Smanjenje količina miješanog komunalnog otpada 

putem odvojenog sakupljanja reciklabilnog, 

biorazgradivog, biootpada, problematičnog i glomaznog 

otpada. 

 

9. NADZOR NAD PROVOĐENJEM MJERA 

GOSPODARENJA OTPADOM 

 

U 2018. godini proveden je nadzor od strane Inspektorice 

zaštite okoliša te su utvrđeni pozitivni pomaci u 

uspostavi sustava prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i odvojenog prikupljanja otpada. Donesene su sve 

potrebne odluke te su propisno dostavljen nadležnim 

tijelima i objavljene u službenom glasilu. 

 

KLASA: 351-01/19-01/03 

URBROJ: 2188/09-02-19-1 

Privlaka, 14. ožujka 2019. godine 

 

Općinski načelnik: 

Darko Galić 

 

 

Temeljem članka 29. Statuta Općine Privlaka („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/18), 

Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 18. sjednici 

održanoj dana 12. travnja 2019.  godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU U 2018. 

GODINI ZA TVRTKU STRUNJE-TRADE D.O.O. 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu u 2018. godini od tvrtke 

Strunje-Trade d.o.o., podneseno sukladno članku 32. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije.  

 

KLASA: 021-05/19-01/05 

URBROJ: 2188/09-03-19-8 

Privlaka.12.travnja 2019. godine 

 

Općinski načelnik: 

Darko Galić 
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KAZALO 4A (OD 15. TRAVNJA 2019. GODINE) 

 

OPĆINA PRIVLAKA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

ODLUKA o prigovoru na prijedlog  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Privlaka ........................................................................................................................ 3 

ODLUKA o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Privlaka ............................................................................................................................................ 3 

ODLUKA o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za ostale kaznene predmete  i sudaca porotnika za mladež .... 3 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 01.07.2018. do 

31.12.2018 godine ....................................................................................................................................................... 4 

IZVJEŠĆE o radu Općinskog načelnika Općine Privlaka za razdoblje  od 01. 07.2018 do 31.12.2018. godine ........ 4 

ODLUKA o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  Općine Privlaka za 2018. godinu ............ 7 

IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za 2018. godinu ............................................. 7 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu u 2018. godini za tvrtku Strunje-Trade d.o.o. ...................................... 8 

 





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

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

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

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

TISAK: “Bianco Tisak”, S.Radića 31 32100 Vinkovci,  

telefon i fax: (032)363-080. 

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

www.vusz.hr, e-mail: vjesnik@vusz.hr 




