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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 

Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-

pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 

144/20), članka 17. točke 1. i članka 48. i 50. Statuta 

Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ 

broj 3/18 i 2/20), te članka 95. Poslovnika Županijske 

skupštine („Službeni vjesnik“ broj 2/20), Županijska 

skupština Vukovarsko-srijemske županije na 32. 

sjednici održanoj 18. veljače  2021. godine, donosi 

 

STATUT 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Statutom Vukovarsko-srijemske županije (dalje-Statut) 

uređuje se sukladno Zakonu, samoupravni   djelokrug 

Vukovarsko-srijemske županije (dalje Županije), njena 

obilježja, javna priznanja,  ustrojstvo, ovlasti i način 

rada njezinih tijela, način obavljanja poslova, oblici 

konzultiranja građana, provođenje referenduma iz 

pitanja djelokruga Županije, ustrojstvo i rad javnih 

službi, oblici  suradnje s drugim jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od  

važnosti za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava i 

obveza Županije. 

 

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose 

se jednako na muški i ženski rod. 

Članak 2. 

Vukovarsko-srijemska županija je jedinica područne 

(regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj na 

području utvrđenom Zakonom. 

 

Sjedište Županije je u Vukovaru. 

Vukovarsko-srijemsku županiju čine: 

-Grad Ilok, u sastav kojeg ulaze naselja Bapska, Ilok, 

Mohovo i Šarengrad, 

-Grad Otok, u sastav kojeg ulaze naselje Komletinci i 

Otok 

-Grad Vinkovci, u sastav kojeg ulaze naselja Mirkovci 

i Vinkovci 

-Grad Vukovar, u sastav kojeg ulazi  naselje Lipovača, 

Sotin i Vukovar 

-Grad Županja  

 

te Općine 

-Andrijaševci, u sastav koje ulaze naselja Andrijaševci 

i Rokovci 

-Babina Greda  

-Bogdanovci, u sastav koje ulaze naselja Bogdanovci, 

Petrovci i Svinjarevci 

-Borovo 

-Bošnjaci 

-Cerna, u sastav koje ulaze naselja  Cerna i Šiškovci 

-Drenovci, u sastav koje  ulaze naselja Drenovci,  

Đurići, Posavski Podgajci, Račinovci i Rajevo  Selo 

-Gradište 

-Gunja 

-Ivankovo, u sastav koje ulaze naselja Ivankovo, 

Prkovci i Retkovci 

-Jarmina 

-Lovas, u sastav koje ulaze naselja Lovas i Opatovac 

-Markušica, u sastav koje ulaze naselja Gaboš,  

Karadžićevo, Markušica, Ostrovo i Podrinje 

-Negoslavci 

-Nijemci, u sastav koje ulaze naselja Apševci, Banovci, 

Donje Novo Selo, Đeletovci, Lipovac, Nijemci, 

Podgrađe i Vinkovački Banovci 

-Nuštar, u sastav koje ulaze naselja Cerić, Marinci i 

Nuštar 

-Privlaka 

-Stari Jankovci, u sastav koje ulaze naselja Novi 

Jankovci, Orolik, Slakovci, Srijemske Laze i Stari 

Jankovci 

-Stari Mikanovci, u sastav koje ulaze naselja Novi 

Mikanovci i Stari Mikanovci 

-Štitar 

-Tompojevci, u sastav koje ulaze naselja Berak, Bokšić, 

Čakovci, Grabovo, Mikluševci i Tompojevci 

-Tordinci, u sastav koje ulaze naselja Antin, Korog, 

Mlaka Antinska i Tordinci 

-Tovarnik, u sastav koje ulaze naselja Ilača i Tovarnik 

-Trpinja, u sastav koje ulaze naselja Bobota, Bršadin, 

Ćelija, Ludvinci, Pačetin, Trpinja i Vera 

-Vođinci 

-Vrbanja, u sastav koje ulaze Soljani, Strošinci i 

Vrbanja 

Članak 3.  

Županija ima svoj grb i zastavu. 

 

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne 

Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima. 

 

Grb Županije je u osnovi povijesni grb Srijemske 

županije iz 1748. godine. U obliku je štita na modroj 

podlozi, na kojoj su tri rijeke predstavljene trima 

horizontalnim prugama jednake širine u srebrnoj boji 

(Dunav, Bosut i Sava). U središnjem dijelu na zelenoj 

podlozi odmara se jelen sa zlatnim kolutom oko vrata, 

a iza jelena lijevo raste slavonski hrast (simboli 

prirodnog bogatstva ovoga kraja). 
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Zastava Županije je dimenzija 200x105 cm. Čine je 

uzdužne pruge širine 15 cm naizmjence zlatno-žute  i  

bijele  boje.  Početne  i  završne  pruge  su  zlatno-žute  

boje.  Donji  rub  zastave  je nazubljen (zlatno-žute 

pruge su duže 15 cm od bijelih i čine resu u obliku 

kvadrata dimenzije 15x15 cm). U sredini zastave je grb 

Županije širine 41 cm, visine 46 cm. Grb je udaljen 32 

cm od lijevog i desnog ruba zastave, a od gornjeg ruba 

zastave je udaljen 70 cm. 

  

Jedan primjerak odobrenog grba i zastave čuva se u 

Hrvatskom državnom arhivu. Uporaba grba i zastave 

Županije regulira se posebnom odlukom, a sukladno 

Zakonu. 

Članak 4. 

Predstavničko, izvršno i upravna tijela Županije imaju 

svoje pečate, ukoliko posebnom odlukom nije drugačije 

određeno. 

Članak 5. 

Radi  odavanja  javnih  priznanja  za  postignuća  i  

doprinos  od  značenja  za  razvitak  i  ugled Županije 

te poticanja na aktivnosti koje su tome usmjerene,  

Županija dodjeljuje  javna priznanja i nagrade. 

 

Javna priznanja i nagrade koje Županija dodjeljuje, 

njihov izgled, oblik,  kriterije i postupak njihove 

dodjele uređuju se posebnom odlukom. 

Članak 6. 

Danom Županije određuje se 11. studeni (dan Sv. 

Martina). 

 

Dan Županije svečano se obilježava, u pravilu 

svečanom sjednicom Županijske skupštine.  

Članak 7. 

Radi unapređenja gospodarskog i društvenog razvitka 

Županija surađuje s drugim jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave na način i po 

postupku propisanom zakonom. Županija  se  udružuje  

u nacionalnu udrugu županija, a može se udružiti u 

druge saveze jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

Članak 8. 

Županija  pod  uvjetima  propisanim  zakonom  može  

surađivati  i  s  odgovarajućim  jedinicama lokalne i 

regionalne samouprave drugih država u skladu sa 

zakonom i međunarodnim ugovorima. 

Članak 9. 

Županija ima službeno glasilo – „Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

U službenom glasilu objavljuju se odluke i drugi opći 

akti iz djelokruga rada Županijske skupštine i župana. 

  

U službenom glasilu objavljuju se opći akti jedinica 

lokalne samouprave s područja županije koje nemaju 

svoje službeno glasilo, a na temelju posebnog 

sporazuma. 

 

II. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U 

ODLUČIVANJU 

Članak 10. 

Građani sudjeluju u odlučivanju o lokalnim poslovima 

putem referenduma. 

 

Referendum raspisuje Županijska skupština na način i 

pod uvjetima propisanim zakonom i ovim Statutom. 

 

Referendum se raspisuje ukoliko to zatraži 1/3 

vijećnika Županijske skupštine, župan i 20% ukupnog 

broja birača upisanih u popis birača Županije. 

 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

prijedlogu promjene Statuta Županije te o prijedlogu 

općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Županijske 

skupštine. 

Članak 11. 

Građani  imaju  pravo  Županijskoj  skupštini  

predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi 

peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 

Županije od lokalnog značenja u skladu sa zakonom. 

 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka 

Županijska skupština mora raspravljati ako ga potpisom 

podrži najmanje 10%  od ukupnog broja birača u 

županiji te dati odgovor podnositeljima najkasnije u 

roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se 

podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Županije. 

 

Građani mogu nadležnim tijelima Županije podnositi 

predstavke i pritužbe na njihov rad kao i na rad 

upravnih tijela Županije i njihovih zaposlenika. 

 

U  službenim prostorijama Županije osigurat će se 

potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje 

predstavki i pritužbi te omogućiti usmeno izjavljivanje 

predstavki i pritužbi. 

 

Predstavke i pritužbe iz stavka 4. ovoga članka mogu se 

podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Županije. 

 

III. DJELOKRUG ŽUPANIJE 

Članak 12. 
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Županija  u svom samoupravnom djelokrugu obavlja 

poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito 

poslove koji se odnose na: 

- obrazovanje 

- zdravstvo 

- prostorno i urbanističko planiranje 

- gospodarski razvoj 

- promet i prometnu infrastrukturu 

- održavanje javnih cesta 

- planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, 

socijalnih i kulturnih ustanova 

- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih 

akata vezanih uz gradnju te provedbu   dokumenata 

prostornog uređenja za općine  i gradove na svom 

području, osim za područja velikih gradova  Županije 

(Vinkovci i Vukovar) 

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Članak 13. 

Pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije 

mogu se odlukom Županijske skupštine na zahtjev 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave sa 

područja županije, povjeriti  jedinici  te  lokalne  

samouprave  pod  uvjetom  da  u  svom  proračunu  ima  

osigurano dovoljno  sredstava  za  njihovo  obavljanje i 

da dobije suglasnost tijela državne uprave nadležnog za  

poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Članak 14. 

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Županiji 

određuju se Zakonom. 

 

Troškovi povjerenih poslova državne uprave koje 

obavljaju upravna tijela Županije podmiruju se iz 

državnog proračuna. 

IV. TIJELA ŽUPANIJE 

Članak 15. 

Tijela Županije su: 

 

- Županijska skupština i Župan 

 

1. Županijska skupština 

Članak 16. 

Županijska   skupština   je   predstavničko   tijelo   

građana   i   tijelo   područne   (regionalne) samouprave 

koje razmatra pitanja i donosi akte u okviru prava i 

dužnosti županije, te obavlja druge poslove u skladu sa 

Zakonom i ovim Statutom. 

 

a) Nadležnost Županijske skupštine 

Članak 17. 

Županijska skupština: 

 

1. donosi Statut Županije i Poslovnik Županijske 

skupštine 

2. donosi  odluke  i  druge  opće  akte  kojima  

uređuje  pitanja  iz  samoupravnog  djelokruga 

Županije 

3. donosi odluke o visini županijskih poreza i 

drugih prihoda Županije u skladu sa zakonom 

4. donosi proračun Županije, odnosno odluku o 

privremenom financiranju i godišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna 

5. nadzire izvršenje proračuna, te svrsishodnu 

upotrebu sredstava 

6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 

nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Županije 

u visini pojedinačne vrijednosti više od 1.000.000,00 

kn, ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina 

te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu 

i provedeno u skladu sa zakonom 

7. donosi programe javnih potreba u 

djelatnostima utvrđenim posebnim zakonima 

8. odlučuje o višegodišnjem zaduživanju 

Županije 

9. donosi prostorni plan Županije 

10. donosi odluku o javnim priznanjima Županije 

11. daje i razmatra inicijative za promjenu 

područja županije 

12. razmatra izvješća o radu župana 

13. raspravlja o radu trgovačkih društava u 

kojima Županija ima vlasničke udjele 

14. donosi plan rada Skupštine 

15. bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Županijske skupštine 

16. osniva stalna ili povremena radna tijela, bira i 

razrješuje članove tih tijela  

17. imenuje i razrješuje  osobe određene 

zakonom, drugim propisima i ovim Statutom 

18. uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih 

tijela Županije 

19. odlučuje o uspostavljanju suradnje s drugim 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave  

i  sklapanju  sporazuma  s  jedinicama  lokalne  i  

regionalne  samouprave  drugih država 

20. odlučuje o udruživanju u nacionalne udruge 

županija i nacionalni savez jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 

21. osniva  javne  ustanove  i  druge  pravne  osobe  

za  obavljanje  gospodarskih,  društvenih, komunalnih i 

drugih djelatnosti od interesa za Županiju 

22. raspisuje referendum za područje županije 

23. odlučuje o prijenosu poslova iz 

samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave 

na Županiju 

24. obavlja druge poslove utvrđene zakonom, 

drugim propisima i ovim Statutom 

 

b) Sastav i izbor članova Skupštine 

Članak 18. 

Županijska skupština ima 37 (trideset i sedam) 

vijećnika,  koji se biraju na način propisan zakonom. 
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Hrvatskim državljanima pripadnicima srpske 

nacionalne manjine u Skupštini se osigurava 

zastupljenost u postotku koji odgovara broju 

stanovnika pripadnika te manjine na području županije 

na način utvrđen zakonom. 

 

Ako se na temelju općeg biračkog prava ne postigne 

odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalne 

manjine, broj vijećnika povećat će se do broja koji je 

potreban da bi zastupljenost bila ostvarena na način 

propisan Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih 

manjina. 

Članak 19. 

Mandat vijećnicima počinje danom konstituiranja 

Županijske skupštine. Skupština se smatra   

konstituiranom izborom predsjednika na prvoj sjednici 

na kojoj je nazočna većina vijećnika Skupštine. 

 

Mandat vijećnika izabranih na redovnim izborima traje 

do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji 

se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama 

zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do 

dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspuštanju Skupštine sukladno Zakonu. 

  

Mandat vijećnika izabranih na prijevremenim izborima 

traje do isteka tekućeg mandata vijećnika Skupštine 

izabranih na redovnim izborima koji se održavaju svake 

četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se 

uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na 

snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 

Skupštine sukladno Zakonu. 

 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.  

 

Vijećnici imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme 

dok obavljaju dužnost. 

  

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen, niti odgovoran 

na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili 

iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Županijske 

skupštine. 

Za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat 

vijećnika prestaje ili miruje na način i pod uvjetima 

utvrđenim zakonom. 

Članak 20. 

Vijećnik ima pravo predlagati raspravu o pitanjima iz  

nadležnosti Skupštine, Skupštini predlagati akte i 

podnositi druge prijedloge sukladno ovom Statutu i 

Poslovniku Skupštine. 

Članak 21. 

Vijećnik ima pravo županu, pročelnicima upravnih 

tijela te rukovoditeljima stručnih službi postavljati 

pitanja koja se odnose na njihov rad ili na poslove iz 

njihova djelokruga, a oni su dužni odgovarati na 

postavljena pitanja na način i u rokovima utvrđenim 

Poslovnikom Skupštine. 

Članak 22. 

U okviru Skupštine vijećnici imaju pravo organizirati 

svoje klubove sukladno Poslovniku Županijske 

skupštine. 

Članak 23. 

Rad Županijske skupštine, prava i dužnosti vijećnika 

pobliže će se regulirati Poslovnikom Županijske 

skupštine. 

Članak 24. 

Dužnost vijećnika je počasna i za to ne prima plaću. 

 

Vijećnici  imaju  pravo  na  naknadu u  skladu  s  

posebnom odlukom Županijske skupštine. 

 

Vijećnik ima pravo na opravdani izostanak s posla radi 

sudjelovanju u radu Županijske skupštine i njezinih 

radnih tijela sukladno sporazumu s poslodavcem. 

 

c) Predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine i 

radna tijela 

Članak 25. 

Županijska skupština ima predsjednika i dva 

potpredsjednika. 

 

Predsjednik Skupštine zastupa Skupštinu i predsjeda 

sjednicama Skupštine. 

  

Potpredsjednici  pomažu u radu predsjedniku, 

zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti te obavljaju druge 

poslove koje im povjeri Skupština i predsjednik. 

 

Predsjednika i potpredsjednike bira Županijska 

skupština iz redova vijećnika većinom glasova svih 

vijećnika. 

 

Potpredsjednici se u pravilu se biraju tako da se jedan 

potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a 

drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov 

prijedlog. 

 

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može 

dati svaki vijećnik, ako njegov prijedlog javnim 

izjašnjavanjem podrži najmanje 15 vijećnika. 

Članak 26. 

Predsjednik  Skupštine  saziva  sjednice  Skupštine  po  

potrebi,  a  najmanje  jednom  u  tri mjeseca. 

 

Predsjednik Skupštine  dužan je sazvati sjednicu 

Županijske skupštine na obrazloženi zahtjev najmanje 

1/3 vijećnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 
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Ukoliko je ne sazove u  roku iz stavka  2. ovog članka, 

sjednicu će sazvati župan u daljnjem roku od 8 dana. 

 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovog članka 

sjednicu može na obrazloženi zahtjev jedne trećine 

članova  predstavničkog  tijela  sazvati  čelnik tijela  

državne  uprave  nadležnog  za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

 

Sjednica sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. 

ovoga članka mora se održati u roku od 15 dana od dana 

sazivanja. 

Članak 27. 

Županijska skupština osniva odbore i druga radna tijela 

za pripremu, proučavanje i predlaganje odluka  iz  svog  

djelokruga,  odnosno  za  obavljanje  drugih  poslova  

koji  im  se  povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju 

u skladu s Poslovnikom Županijske skupštine 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

Županijska skupština osniva: 

- Mandatno povjerenstvo 

- Odbor za izbor i imenovanja 

- Odbor za Statut i Poslovnik 

- Odbor za financije i proračun 

- Odbor za gospodarstvo 

- Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 

- Odbor za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i 

mladež 

- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

- Odbor za naobrazbu, znanost, kulturu i šport 

- Odbor za poljoprivredu 

- Odbor za promet i veze 

- Odbor za branitelje i braniteljske udruge 

- Odbor za ravnopravnost spolova 

- Odbor za prekograničnu suradnju 

- Odbor za energetsku učinkovitost 

- Odbor za međužupanijsku suradnju 

- Odbor za pitanja i problematiku umirovljenika 

- Odbor za predstavke i pritužbe 

- druge odbore po potrebi, povjerenstva i savjetodavna 

tijela sukladno posebnim zakonima 

 

Predsjednika i članove radnih tijela iz stavka 2. ovoga 

članka bira Skupština javnim glasovanjem, vodeći 

računa o izbornim rezultatima. 

Članak 28. 

Na konstituirajućoj sjednici pod prvom točkom 

dnevnog reda Županijska skupština bira Mandatno 

povjerenstvo koje ima tri člana. 

 

Mandatno povjerenstvo  bira se  na prijedlog najmanje 

pet vijećnika. 

Članak 29. 

Poslovnikom  Županijske  skupštine  detaljnije  će  se  

urediti  pitanje  načina  rada  Županijske skupštine,  

prava  i  dužnosti  predsjednika  i potpredsjednika 

Županijske skupštine, način  rada radnih tijela 

Županijske skupštine te druga pitanja u skladu sa 

zakonom i ovim Statutom. 

 

2. Župan 

Članak 30. 

Župan je izvršno tijelo Županije, a bira se neposrednim 

izborima sukladno posebnom zakonu. 

 

Župan predstavlja i zastupa Županiju te u okviru svog 

djelokruga: 

- priprema  i utvrđuje prijedloge općih akata 

koje donosi Skupština  

- izvršava odnosno osigurava izvršavanje općih 

akata Skupštine 

- upravlja nekretninama, pokretninama i 

imovinskim pravima u vlasništvu županije u skladu sa 

zakonom, Statutom i općim aktom Županijske 

skupštine 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 

nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Županije 

u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 

1.000.000,00 kn, ako je stjecanje i otuđivanje 

pokretnina i nekretnina te drugo raspolaganje 

imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu 

sa zakonom 

- usmjerava djelovanje upravnih tijela i službi 

Županije u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga 

te nadzire njihov rad 

- utvrđuje  prijedlog ustrojstva upravnih tijela i 

stručnih službi 

- donosi pravilnike o unutarnjem redu upravnih 

tijela i službi 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela 

i službi temeljem javnog natječaja 

- dva puta godišnje Županijskoj skupštini 

podnosi polugodišnje izvješće o svom radu  

- uz suglasnost nadležnog ministra daje 

koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  

- imenuje povjerenstva, odbore i druga tijela u 

okviru svoje nadležnosti za izvršavanje poslova 

utvrđenih zakonom i drugim propisima 

- osniva savjetodavna tijela, odnosno imenuje 

savjetnike radi davanja stručnog mišljenja i predlaganje 

rješavanja određenih pitanja iz područja koja ne 

spadaju u djelokrug upravnih tijela Županije te 

određuje naknadu  za njihov rad 

- imenuje i razrješuje predstavnike Županije u 

tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba iz članka 17. stavka 1. točke 21. ovoga 

Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije 

određeno 

- obavlja i druge poslove koje su mu zakonom i 

drugim propisima stavljeni u nadležnost 

 

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 2. točke 

13. ovoga članka župan je dužan objaviti u prvom broju 
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„Službenog vjesnika“, koji slijedi nakon donošenja te 

odluke. 

 

Za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova 

državne uprave župan je odgovoran tijelu državne 

uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem 

upravnom području. 

 

Župan i njegovi zamjenici prisustvuju sjednicama 

Županijske skupštine. 

Članak 31. 

Župan ima jednog zamjenika koji se bira na 

neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. 

 

Županu i njegovom zamjeniku koji je izabran zajedno s 

njim mandat prestaje po sili zakona u slučajevima 

propisanim posebnim zakonom. 

 

Jedan zamjenik župana, sukladno odredbi članka 22. 

stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih 

manjina, mora biti pripadnik srpske nacionalne 

manjine, koji se bira neposredno na izborima sukladno 

zakonu kojim se uređuje izbor izvršnog tijela. 

Članak 32. 

Zamjenik župana pomaže županu u obavljanju poslova 

iz njegovog djelokruga rada koje mu on povjeri, 

zamjenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti ili 

spriječenosti da obavlja svoju dužnost te obavlja druge 

poslove sukladno zakonu i općim aktima Županije. 

 

Kada zamjenik zamjenjuje župana radi duže odsutnosti 

ili drugih razloga spriječenosti, zamjenik ima sva prava 

i dužnosti župana. 

  

Župan i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njime 

mogu se opozvati putem referenduma.  

 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 

20% ukupnog broja birača u Županiji i 2/3 vijećnika 

Županijske skupštine.  

 

Na postupak referenduma za opoziv, odgovarajuće se 

primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje 

raspisivanje referenduma. 

 

V. UPRAVNA TIJELA ŽUPANIJE 

Članak 33. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 

Županije, kao i povjerenih poslova državne uprave 

ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela). 

 

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave 

upravna tijela Županije imaju ovlasti i obveze tijela 

državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje 

sustav državne uprave. 

Ustrojstvo upravnih odjela i službi iz stavka 1. ovog 

članka uređuje se posebnom odlukom koju na prijedlog 

župana donosi Županijska skupština. 

 

Za  obavljanje  određenih  poslova  upravna  tijela  

Županije  mogu  se  osnovati  i  izvan  sjedišta Županije, 

u pravilu u sjedištima gradova na njezinom području. 

 

Odluku o sjedištu pojedinih upravnih tijela donosi 

župan. 

Članak 34. 

Upravnim  odjelima i službama  koje osniva Županijska   

skupština   upravljaju   pročelnici.   Pročelnika upravnog 

odjela i službe imenuje župan temeljem javnog 

natječaja. 

 

Pročelnici  upravnih  odjela i službi  koje  je  osnovala  

Županijska  skupština  odgovorni  su  za  svoj  rad 

županu. 

 

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE ŽUPANIJE 

Članak 35. 

Nekretnine i pokretnine u vlasništvu Županije te njena 

imovinska prava, kao i prihodi i rashodi čine imovinu 

Županije. 

 

Imovinom upravlja župan po načelima dobrog 

gospodara, a o stanju imovine izvješćuje Skupštinu 

najmanje jednom godišnje.  

Članak 36. 

Županija ima prihode kojima u okviru samoupravnog 

djelokruga raspolaže. 

 

Prihodi  Županije  razmjerni  su  poslovima,  koje u  

skladu  sa  zakonom obavljaju  županijska upravna 

tijela. 

 

Prihodi Županije su: 

- županijski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe 

- prihodi od stvari u vlasništvu Županije i imovinskih 

prava  

- prihodi  od  trgovačkih  društava  i  drugih  pravnih  

osoba  u  vlasništvu Županije,  odnosno  u kojima   

Županija ima udio ili dionice 

- prihodi od naknada za koncesije 

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje 

koje propiše Županijska skupština u skladu sa   

zakonom 

- udio u zajedničkom porezu 

- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u 

državnom proračunu 

- drugi prihodi određeni zakonom 

 

Županija će sukladno odredbama zakona kojim se 

uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje 
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proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva 

nadležnog za financije na svojim mrežnim stranicama 

objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava 

tako da su informacije lako dostupne i pretražive. 

Članak 37. 

Svi prihodi i rashodi Županije utvrđuju se u proračunu. 

 

Skupština donosi proračun za narednu proračunsku 

godinu na prijedlog župana prije početka godine za koju 

se proračun donosi na način i u rokovima propisanim 

zakonom. 

 

Ukoliko se proračun za narednu godinu ne može 

donijeti prije početka godine za koju se donosi, 

Županijska skupština na prijedlog župana ili drugog 

ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom 

Županijske skupštine, donosi odluku o privremenom 

financiranju i to najduže za razdoblje od prva tri 

mjeseca proračunske godine. 

Članak 38. 

Skupština  donosi  odluku  o  izvršavanju proračuna u 

kojoj su sadržani uvjeti, način i postupak gospodarenja   

prihodima   i   rashodima   Županije   na   prijedlog  

župana  uz godišnji proračun. 

Članak 39. 

Za  izvršenje proračuna  župan je  odgovoran  

Županijskoj skupštini,  kojoj nakon isteka godine 

podnosi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna. 

 

Naredbodavac za izvršenje proračuna u cjelini je župan. 

 

VII. AKTI ŽUPANIJE 

Članak 40. 

Županijska skupština u svom samoupravnom 

djelokrugu donosi: 

- odluke 

- zaključke 

- rješenja 

- poslovnike 

- programe 

- pravilnike 

- i druge akte. 

 

Opći akti objavljuju se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

Opći  akti  stupaju  na  snagu  osmi  dan  od  dana  

objave. Iznimno, opći akt može iz osobito opravdanih 

razloga stupiti na snagu prvog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku“. 

 

Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 

Članak 41. 

Župan u svom samoupravnom djelokrugu donosi 

odluke, zaključke, poslovnike, rješenja, pravilnike i 

druge akte. 

 

Akti župana kojima se odlučuje o pitanjima od značenja 

za pravne i fizičke osobe objavljuju se u „Službenom 

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

Članak 42. 

Župan osigurava izvršavanje općih akata Županijske 

skupštine davanjem neposrednih naloga i uputa  

upravnim  tijelima  županije,  upoznavanjem  svih  

zainteresiranih  sa  sadržajem  općih akata te davanjem 

preporuke za njihovu provedbu. 

 

Župan  ima  pravo  i  dužnost od pročelnika upravnih 

tijela te čelnika ustanova i drugih pravnih osoba čiji je 

osnivač Županija, zatražiti  pisano  izvješće  o  

izvršavanju  općih  akata  Županijske skupštine. 

Članak 43. 

Upravna  tijela  u  izvršavanju  općih  akata  Županijske  

skupštine  donose  pojedinačne  akte kojima rješavaju o 

pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i 

pravnih osoba. 

 

Upravna tijela Županije u obavljanju povjerenih 

poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima 

u prvom stupnju. 

 

Pojedinačne akte mogu donositi i pravne osobe kojima 

su odlukom Županijske skupštine u skladu sa zakonom 

povjerene javne ovlasti. 

Članak 44. 

Opći akti Županijske skupštine podliježu nadzoru 

zakonitosti u skladu sa zakonom. 

 

VIII. JAVNOST RADA 

Članak 45. 

Rad Županijske skupštine, župana te upravnih tijela i 

službi Županije je javan. 

 

Javnost rada Županijske skupštine, župana i upravnih 

tijela osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica 

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima 

javnog informiranja 

- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata u 

„Službenom vjesniku“ i na web stranici Županije 

Članak 46. 

Županijska skupština svojom odlukom određuje koji se 

podaci iz rada i nadležnosti Skupštine, župana i 

upravnih tijela ne mogu objavljivati, jer predstavljaju 

tajnu te način njihovog čuvanja. 
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IX. DONOŠENJE STATUTA ŽUPANIJE 

Članak 47. 

Postupak  za  promjenu  Statuta  Vukovarsko-srijemske 

županije  pokreće  se  prijedlogom  za promjenu Statuta. 

 

Promjenu Statuta može predložiti župan, nadležno 

radno tijelo, predsjednik Županijske skupštine i 1/3 

vijećnika Županijske skupštine. 

Članak 48. 

Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se Odboru za 

Statut i Poslovnik koji ga razmatra i uz mišljenje 

upućuje Županijskoj skupštini na raspravu. 

 

O prijedlogu za promjenu Statuta Županijska skupština 

odlučuje većinom glasova svih vijećnika. 

 

Postupak pripreme prijedloga i donošenja Statuta 

podrobnije se uređuje Poslovnikom Županijske 

skupštine. 

Članak 49. 

Županijska skupština može odlučiti da se o prijedlogu 

za promjenu Statuta prije konačnog prijedloga provede 

javna rasprava. 

Članak 50. 

Odbor za Statut i Poslovnik može  predložiti  promjene  

Statuta  radi  usklađivanja  Statuta  sa zakonom bez 

prethodne rasprave. 

Članak 51. 

Statut Županije, Poslovnik Županijske skupštine, 

Proračun i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

donose se većinom glasova ukupnog broja vijećnika 

Županijske skupštine. 

 

X. OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH 

MANJINA 

Članak 52. 

Županija na svom području osigurava, podupire i štiti 

ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici 

Hrvatskoj na izražavanje svoje kulture i uporabu svoga 

jezika  i pisma, odgoj i obrazovanje i ostvarivanje 

drugih prava zajamčenih Ustavom i Ustavnim zakonom 

o pravima nacionalnih manjina. 

 

U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka u 

Županiji se biraju vijeća nacionalnih manjina  te 

predstavnici nacionalnih manjina, sukladno članku 24. 

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina s 

kojima županijska tijela surađuju sukladno odredbama 

zakona. 

Članak 53. 

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava 

nacionalnih manjina utvrđenih Zakonom kao i sredstva 

za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina utvrdit 

će se posebnom odlukom, sukladno Zakonu i 

Pravilniku o naknadi troškova i nagradi članovima 

vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina. 

Članak 54. 

Uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike 

Hrvatske nacionalne manjine mogu isticati 

odgovarajuća znamenja i simbole nacionalnih manjina. 

Kada se ističe zastava i simbol nacionalne manjine, 

obavezno se ističe uz zastavu i grb Republike Hrvatske. 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 55. 

Vijećnici Županijske skupštine zatečeni na dužnosti u 

trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) 

nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg 

mandata. 

Članak 56. 

Osobe zatečene na dužnosti zamjenika župana u 

trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine broj 144/20) nastavljaju 

s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata. 

Članak 57. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije, osim odredbi članaka 18., 31. i 32. koji 

stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o 

raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za 

članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave te općinske 

načelnike, gradonačelnike i župane. 

Članak 58. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut 

Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18 i 2/20). 

 

KLASA: 012-03/21-01/01 

URBROJ: 2196/1-03-21-2  

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj  i područnoj 

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

60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 

137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 17. 

točke 1. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
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broj 3/18 i 2/20) te članka 96. stavka 5. Poslovnika 

Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije broj 2/20), Županijska skupština 

Vukovarsko-srijemske županije na 32. sjednici 

održanoj 18. veljače 2021. godine, donosi   

     

POSLOVNIK 

Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske 

županije 

 

I. UVODNA ODREDBA 

Članak 1. 

Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo i 

način rada Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske 

županije (u daljnjem tekstu: Skupštine) a osobito: 

- konstituiranje Skupštine 

- početak i prestanak obavljanja dužnosti 

vijećnika 

- prava i dužnosti vijećnika 

- postupak izbora predsjednika i 

potpredsjednika Skupštine, te ostvarivanja njihovih 

  prava i dužnosti 

- ustanovljenje, sastav i funkcije radnih tijela 

Skupštine 

- sazivanje i tijek sjednice, način odlučivanja i 

održavanja reda na sjednici 

- vrste, postupak donošenja i objava akata 

- odnosi Skupštine i župana 

- javnost rada Skupštine 

 

Ovim Poslovnikom uređuju se i druga pitanja od 

značenja za rad Skupštine. 

Članak 2. 

Riječi i pojmovi u ovom Poslovniku koji imaju rodno 

značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez 

obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO SKUPŠTINE 

 

1. Vijećnici 

 

a) Početak i prestanak mandata 

Članak 3. 

Vijećnik počinje obavljati vijećničku dužnost nakon 

izbora u Skupštinu danom konstituiranja Skupštine. 

Zamjenik vijećnika počinje obavljati vijećničku 

dužnost nakon izvješća Mandatnog povjerenstva koje 

utvrđuje početak njegovog mandata iz razloga što je 

vijećniku kojega zamjenjuje mandat prestao ili je 

stavljen u mirovanje sukladno zakonu. 

Članak 4. 

Prije početka obavljanja svoje dužnosti vijećnik polaže 

prisegu sljedećeg sadržaja: 

 

 „Prisežem da ću prava i obveze vijećnika u 

Skupštini Vukovarsko-srijemske županije obnašati 

savjesno i odgovorno, da ću se zalagati za gospodarski 

i socijalni probitak Županije i Republike Hrvatske, te 

da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati 

Ustava, zakona i Statuta Županije.“ 

Članak 5. 

Vijećniku prestaje, odnosno miruje mandat pod 

uvjetima i na način utvrđen zakonom. 

  

b) Prava i dužnosti vijećnika 

Članak 6. 

Vijećnik ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, 

Statutom Županije (u daljnjem tekstu: Statut), ovim 

Poslovnikom i drugim aktima Skupštine, a osobito: 

- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz 

djelokruga rada Skupštine 

- postavljati pitanja i podnositi prijedloge 

- podnositi prijedloge odluka i drugih akata 

- sudjelovati na sjednicama Skupštine te na 

njima raspravljati i glasovati 

- sudjelovati u radu radnih tijela kojih je član, 

raspravljati i izjašnjavati se o svakom  

 pitanju koje je na dnevnom redu, te o njemu 

odlučivati 

- sudjelovati na sjednicama i u radu drugih 

radnih tijela Skupštine, ali bez prava   

 odlučivanja 

- biti biran na dužnosti na koje ga izabere 

Skupština i prihvatiti taj izbor 

- izvršavati zadaće koje mu povjeri Skupština 

ili radno tijelo Skupštine čiji je član 

- pridržavati se i štititi primjenu ovog 

Poslovnika 

Članak 7. 

Vijećnik ima pravo biti redovito i pravodobno 

obaviješten o svim pitanjima čije mu je poznavanje 

potrebno za obavljanje vijećničke dužnosti i 

ostvarivanje vijećničkih prava, a osobito o: 

- radu Skupštine i njenih tijela 

- radu župana 

- radu upravnih tijela Županije 

- poslovanju pravnih osoba kojima je Županija  

osnivač, odnosno vlasnik 

- izvršavanju obveza i ostvarivanju politike 

utvrđene aktima Skupštine 

- stanju i problematici u području iz nadležnosti 

Županije 

- svakom pitanju i prijedlogu koji će biti 

predmetom rasprave u Skupštini 

 

Vijećnik ima pravo tražiti od predsjednika Skupštine, 

predlagatelja ili tajnika Skupštine osiguranje dopunskih 

informacija o pojedinim pitanjima o kojima će se voditi 

rasprava. 
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Članak 8. 

ijećnik ima pravo županu,  pročelnicima upravnih tijela, 

te tajniku Skupštine postavljati pitanja iz djelokruga 

rada i nadležnosti Skupštine. 

 

Pitanja mogu biti postavljena u pisanom obliku ili 

usmeno na sjednici Skupštine. 

 

Usmena pitanja moraju biti kratka i jasno formulirana i 

u pravilu takva da se na njih može odgovoriti odmah i 

bez pripreme. Vijećnik može postaviti najviše dva 

pitanja odjednom. 

 

Pitanja u pisanom obliku dostavljaju se posredstvom 

predsjednika Skupštine. Odgovori na ova pitanja 

dostavljaju se vijećnicima uz poziv na iduću sjednicu 

Skupštine. 

 

Na postavljena pitanja odgovara župan ili predstavnik 

upravnog tijela Županije u čijoj je nadležnosti problem 

na koji se pitanje odnosi. Predstavnik kome je pitanje 

upućeno može odbiti davanje odgovora na pitanje, 

ukoliko se ono ne odnosi na poslove iz njegovog 

djelokruga rada. 

  

Župan, odnosno predstavnik upravnog tijela u čijoj je 

nadležnosti pitanje može zatražiti da se odgovor, 

odnosno rasprava o tom pitanju odlože, dok se ne 

prikupe potrebni podaci te se na pitanje dostavi pisani 

odgovor. 

Članak 9. 

Vijećnik može zatražiti od tajnika Skupštine da mu 

stručne službe Županije pruže pomoć u obnašanju 

njegove vijećničke dužnosti, a napose u izradi 

prijedloga koje podnosi Skupštini, odnosno u 

obavljanju poslova koje mu je povjerila Skupština ili 

njeno radno tijelo. 

Članak 10. 

O nazočnosti vijećnika sjednicama Skupštine i radnih 

tijela vodi se evidencija. 

 

Način vođenja evidencije utvrđuje tajnik Skupštine. 

 

Ako je spriječen biti nazočan na sjednici Skupštine, 

odnosno radnog tijela vijećnik o tom izvješćuje tajnika 

Skupštine, odnosno tajnika radnog tijela. 

Članak 11. 

Dužnost vijećnika je počasna. 

 

Vijećnik ima pravo na naknadu u vezi s radom 

Skupštine u visini i na način utvrđen posebnom 

odlukom Skupštine sukladno zakonu. 

 

c) Klubovi vijećnika i međustranačka vijeća 

Članak 12. 

U okviru Skupštine vijećnici imaju pravo organizirati 

svoje klubove. 

 

Vijećnici mogu osnovati klub vijećnika prema 

stranačkoj pripadnosti, klub vijećnika iz reda 

pripadnika nacionalnih zajednica ili manjina, odnosno 

klub nezavisnih vijećnika. 

 

Klub mogu osnovati najmanje tri vijećnika. Vijećnik 

može biti član samo jednog kluba. 

 

Klubovi su o svom osnivanju obvezni izvijestiti 

predsjednika  i tajnika Skupštine, te priložiti popis 

svojih članova i pravila rada. 

 

Županija je dužna klubovima vijećnika omogućiti 

prostorne i tehničke uvjete za rad. 

Članak 13. 

Radi razmjene mišljenja, utvrđivanja  zajedničkih 

osnovnih stavova, unapređivanja rada te razvijanja 

drugih oblika stranačke suradnje i aktivnosti vijećnika, 

u Skupštini se može osnovati međustranačko vijeće 

stranaka koje djeluju u Županijskoj skupštini. 

 

Prostorne, tehničke i druge uvjete za rad 

međustranačkog vijeća osigurava upravno tijelo 

nadležno za poslove Skupštine. 

 

2. Predsjednik i potpredsjednici Skupštine 

 

a) Izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika Skupštine 

Članak 14. 

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika koje 

bira iz reda vijećnika na vrijeme od četiri godine.  

Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se jedan 

potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a 

drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov 

prijedlog. 

 

Predsjednik i potpredsjednici biraju se većinom 

ukupnog broja izabranih vijećnika. 

Članak 15. 

Pravo isticati kandidate za predsjednika i 

potpredsjednika Skupštine ima svaki vijećnik 

Skupštine. 

 

Istaknuti vijećnik postaje kandidat za predsjednika ili 

potpredsjednika ukoliko se za prijedlog njegove 

kandidature javno izjasni najmanje 15 vijećnika. 

Članak 16. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine obavlja 

se javnim glasovanjem, ukoliko Skupština ne odluči da 

bude tajno. 
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Članak 17. 

Tajnim glasovanjem ravna, rezultate utvrđuje i 

objavljuje predsjedatelj uz pomoć dva vijećnika koje 

izabere Skupština i to jedan vijećnik iz redova 

predstavničke većine, a drugi iz redova  predstavničke 

manjine.  

 

Tajno glasovanje se obavlja glasačkim listićima iste 

veličine, oblika i boje ovjerenim pečatom Skupštine. 

Na glasačkom listiću kandidati se svrstavaju abecednim 

redom, a uz ime i prezime kandidata upisuje se 

pripadnost političkoj stranci ili oznaka “nezavisni”. 

 

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem rednog broja 

ispred imena kandidata. 

 

Nevažeći se glasački listići na kojima nije zaokružen 

redni broj (neispunjeni listić), na kojima je zaokruženo 

više brojeva od broja koji se bira, odnosno glasački 

listić iz kojega se na siguran i nedvojben način ne može 

utvrditi za kojega je kandidata birač glasovao. 

 

Za predsjednika Skupštine izabran je kandidat koji je 

dobio najveći broj glasova. Za potpredsjednike 

Skupštine izabrani su  kandidati s najvećim brojem 

glasova.  

 

Ukoliko je više kandidata od broja koji se bira dobilo 

jednaki najveći broj glasova, glasovanje za dužnost za 

koju se kandidati biraju se ponavlja. U ovom krugu 

glasovanja sudjeluju samo kandidati s jednakim 

najvećim brojem glasova.  

 

Ukoliko nijedan kandidat nije dobio većinu od ukupnog 

broja vijećnika glasovanje se ponavlja za kandidate s 

najvećim brojem glasova. 

 

Ako u ponovljenom glasovanju ni jedan kandidat ne 

dobije potrebnu većinu predlažu se novi kandidati. 

Članak 18. 

Predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine mandat 

prestaje: 

- kada izgube status vijećnika 

- kada podnesu ostavku 

- kada ih Skupština na njihov zahtjev razriješi 

dužnosti 

- kada ih Skupština opozove 

- iz drugih zakonom predviđenih razloga 

 

Predsjednika i potpredsjednike Skupštine, Skupština 

opoziva na način utvrđen odredbama ovog Poslovnika 

o njihovom izboru. Ukoliko Skupština odluči da će se o 

opozivu glasati tajno na listiću se zaokružuje „Za“ 

opoziv ili „Protiv“ opoziva. 

 

b) Prava i dužnosti predsjednika i 

potpredsjednika Skupštine 

Članak 19. 

Predsjednik Skupštine zastupa Skupštinu i predsjeda 

sjednicama Skupštine. 

 

U obavljanju poslova i zadaća iz stavka 1. ovog članka 

predsjednik Skupštine: 

- saziva sjednice 

- predlaže dnevni red 

- predsjeda sjednicama 

- brine o primjeni poslovničkog reda na sjednici 

- utvrđuje sadržaj prijedloga koje stavlja na 

izjašnjavanje vijećnika, te rezultate   

 glasovanja 

- potpisuje akte Skupštine 

- usklađuje rad Skupštine i njenih radnih tijela 

- surađuje s predsjednicima predstavničkih 

tijela drugih jedinica područne (regionalne)  

 samouprave 

- brine o provođenju načela javnosti rada 

Skupštine 

- obavlja i druge poslove određene zakonom i 

ovim Poslovnikom 

Članak 20. 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika 

zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg odredi 

predsjednik. Ukoliko predsjednik ne odredi ili ne može 

odrediti potpredsjednika koji će ga zamijeniti, dužnost 

obavlja potpredsjednik utvrđen redoslijedom koji 

odredi Skupština. 

 

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Skupštine, 

potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 

 

Predsjednik Skupštine može potpredsjednicima 

povjeriti određene poslove iz svog djelokruga. 

Članak 21. 

Predsjednik i potpredsjednici Skupštine imaju pravo na 

naknadu prema posebnoj odluci sukladno zakonu. 

Članak 22. 

Predsjednik Skupštine može radi učinkovitijeg rada 

Skupštine održavati zajedničke sastanke s 

potpredsjednicima Skupštine i predsjednicima stalnih 

radnih tijela Skupštine. 

  

 Na zajedničkom sastanku predsjednik i 

potpredsjednici Skupštine, a prema potrebi i 

predsjednici radnih tijela: 

- usklađuju aktivnosti u pripremi godišnjeg 

plana rada Skupštine 

- raspravljaju pitanja ostvarivanja plana rada 

Skupštine 

- potiču razmatranje određenih inicijativa, 

odnosno izradu materijala i prijedloga akata  

 iz djelokruga rada Skupštine i nadležnosti 

Županije 
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- raspravljaju pitanja skupštinske procedure i 

načina rada Skupštine, te pokreću   

 inicijative za unapređenje toga rada 

- usklađuju rad radnih tijela 

- obavljaju i druge poslove kojima se 

pospješuje djelovanje Skupštine 

 

U radu zajedničkog sastanka sudjeluje i tajnik 

Skupštine. 

Članak 23. 

Prema potrebi,  a obavezno radi pripreme sjednice, 

predsjednik može sazivati na dogovor predsjednike  

klubova vijećnika radi razmatranja uvjeta njihova 

djelovanja i djelovanja vijećnika koji su njihovi 

članovi, te ostalih pitanja pospješivanja rada Skupštine. 

 

3. Radna tijela Skupštine 

Članak 24. 

Radi proučavanja pitanja iz nadležnosti Skupštine, 

pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i 

drugih prijedloga Skupštini, pripreme rasprave na 

sjednicama Skupštine, praćenja provođenja utvrđene 

politike i izvršavanja akata što ih donosi Skupština, te 

za izvršenje drugih zadaća od interesa za pospješivanje 

obavljanja poslova iz samoupravne nadležnosti 

Županije, Skupština osniva odbore, komisije i druga 

stalna ili povremena radna tijela. 

 

Radna tijela Skupštine osnivaju se odlukom kojom se 

utvrđuje njihov naziv, djelokrug rada i nadležnosti, 

sastav, način rada i mandat njihovih članova. 

Članak 25. 

Stalna radna tijela Skupštine imaju predsjednika  i 

određeni broj članova. 

 

Predsjednik i članovi radnih tijela imenuju se iz reda 

vijećnika tako da sastav radnog tijela u pravilu 

odgovara stranačkoj strukturi Skupštine. 

 

U slučaju odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga član 

radnog tijela  kojeg odrede  članovi radnog tijela iz svog 

sastava. 

Članak 26. 

Mandat predsjednika i članova stalnih radnih tijela 

Skupštine traje do isteka mandata Skupštine koja ih je 

imenovala. 

 

Predsjednik i članovi radnih tijela Skupštine mogu biti 

opozvani i prije isteka vremena na koje su imenovani. 

Članak 27. 

Radi rasprave o pojedinim pitanjima, odnosno radi 

izvršavanja drugih zadaća iz samoupravnog djelokruga 

rada Županije, Skupština može pored stalnih radnih 

tijela utvrđenih Odlukom o radnim tijelima, osnivati i 

druga stalna ili radna tijela za obavljanje određenih 

zadaća, kojima može odrediti drugačiji sastav i mandat. 

Članak 28. 

Predsjednik radnog tijela organizira rad radnog tijela, 

predlaže dnevni red, predsjeda njegovim sjednicama te 

se brine o provedbi zaključaka radnih tijela i Skupštine. 

Članak 29. 

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik kada je to 

potrebno radi zauzimanja stava o pitanju koje je na 

dnevnom redu Skupštine, a dužan ju je sazvati na 

obrazloženi zahtjev predsjednika Skupštine ili trećine 

članova radnog tijela. 

 

Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu kada 

je to obavezan učiniti, sjednicu će sazvati predsjednik 

Skupštine. 

Članak 30. 

Radno tijelo može odlučivati o pitanjima iz svog 

djelokruga, ako je sjednici nazočna većina članova. 

 

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova 

radnog tijela. Pojedini član tijela može izdvojiti svoje 

mišljenje i zatražiti da se tako izdvojeno mišljenje 

unese u zapisnik. 

 

U radu radnih tijela sudjeluju i predstavnici 

predlagatelja, odnosno službi koje su pripremile 

materijale, kada se na dnevnom redu sjednice radnog 

tijela nalazi razmatranje tih materijala, ali bez prava 

glasa. Na svoju sjednicu radno tijelo može pozivati i 

druge znanstvene i stručne djelatnike, te druge osobe 

radi iznošenja mišljenja o pitanjima o kojima se 

raspravlja na sjednici. 

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik. 

Članak 31. 

Radna tijela međusobno surađuju, a prema potrebi 

mogu održati i zajedničku sjednicu. Glasovanje na 

zajedničkoj sjednici utvrđuje se zasebno za svako radno 

tijelo. 

 

Radi uspješnijeg izvršenja svojih zadaća, radna tijela 

mogu osnivati posebne radne skupine. 

Članak 32. 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za radna 

tijela Skupštine obavlja upravno tijelo nadležno za 

poslove Skupštine. 

 

III. SJEDNICE SKUPŠTINE 

 

1. Konstituirajuća sjednica Skupštine 

Članak 33. 

Konstituirajuću sjednicu Skupštine saziva pročelnik 

upravnog tijela nadležnog za poslove Skupštine ili 
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službenik kojeg on ovlasti. Ako u Županiji nije 

imenovan pročelnik upravnog tijela nadležnog za 

poslove Skupštine ili službenik za obavljanje poslova 

tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će 

čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on 

ovlasti.  

Članak 34. 

Dnevni red konstituirajuće sjednice Skupštine obvezno 

sadrži sljedeće točke: 

- izbor predsjednika i članova Mandatnog 

povjerenstva 

- izvješće Mandatnog povjerenstva 

- izbor predsjednika i potpredsjednika 

Skupštine 

 Dnevni red konstituirajuće sjednice u pravilu 

ima i 

- izbor predsjednika i članova Odbora za izbor 

i imenovanja  

Članak 35. 

Prvoj sjednici Skupštine do izbora predsjednika 

Skupštine predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske 

liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista 

dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici 

predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala 

manji redni broj na glasačkom listiću. Do izbora 

predsjednika Skupštine, predsjedatelj ima sva njegova 

prava. 

Proziv vijećnika s liste vijećnika koju je utvrdilo 

Županijsko izborno povjerenstvo obavlja predsjedatelj. 

Članak 36. 

Na konstituirajućoj sjednici Skupština bira članove 

Mandatnog povjerenstva na prijedlog najmanje pet 

vijećnika. 

 

Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici, 

temeljem izvješća Županijskog izbornog povjerenstva 

izvješćuje Skupštinu o provedenim izborima i imenima 

izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na 

dužnost vijećnika, imenima vijećnika koji obnašaju 

dužnost nespojivu s dužnošću vijećnika, te o 

zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju 

obavljati dužnost vijećnika Skupštine. 

Članak 37. 

Nakon što Skupština prihvati izvješće Mandatnog 

povjerenstva o provedenim izborima, pred 

predsjedateljem vijećnici daju svečanu prisegu. 

 

Tekst prisege iz članka 3. ovog Poslovnika izgovara 

predsjedatelj, a nakon toga vijećnici izgovaraju riječ 

„prisežem“. 

 

 Tekst izgovorene prisege vijećnici potpisuju. 

Članak 38. 

Nakon položene prisege Skupština pristupa izboru 

predsjednika i potpredsjednika Skupštine. 

 

Izabrani predsjednik preuzima daljnje vođenje sjednice 

Skupštine prema utvrđenom dnevnom redu. 

Članak 39. 

Nakon završetka konstituirajuće sjednice predsjednik 

može predložiti da se u nastavku održi radna sjednica, 

ako je potrebno usvojiti određene akte za koje nije 

potrebna posebna prethodna priprema ili se radi o 

neophodnom usklađivanju određenih akata sa 

zakonom. 

 

O prihvaćanju nastavka sjednice i predloženom 

dnevnom redu odlučuje Skupština većinom glasova 

nazočnih vijećnika. 

 

2. Red na sjednici 

 

a) Sazivanje sjednice 

Članak 40. 

Rad Skupštine odvija se na sjednicama. 

 

Osim redovnih, sjednice Skupštine mogu biti 

izvanredne, tematske i svečane. 

  

Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, ali 

najmanje jedanput u tri mjeseca. 

  

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik kada ocijeni da 

je to potrebno. Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu 

kada to u pisanoj formi zatraže, navodeći razloge za 

sazivanje, 1/3 vijećnika ili župan u roku od 15 dana od 

dana primitka zahtjeva.   

  

Uz zahtjev za sazivanje Skupštine podnositelji 

inicijative podnose i obrazloženi prijedlog dnevnog 

reda, te nacrt akata o kojima se Skupština treba izjasniti. 

  

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u 

roku iz stavka 2. i 4. ovoga članka, sjednicu će sazvati 

župan u roku od  u roku od 8 dana. 

Članak 41. 

Poziv na sjednicu Skupštine sadržava naznaku mjesta i 

vremena održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda. 

  

 Poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima 

Skupštine u pravilu najkasnije 8 dana prije dana za koji 

je sjednica zakazana. 

  

 Sjednica se može sazvati i elektroničkim 

putem.  

  

Iznimno, ukoliko bi odlaganje održavanja sjednice 

imalo štetne posljedice i iz drugih opravdanih razloga, 

poziv za sjednicu može se dostaviti i u vremenu kraćem 
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od roka utvrđenog u stavku 2. ovoga članka. 

Opravdanosti skraćenja roka za dostavu poziva, 

Skupština ocjenjuje na početku sazvane sjednice. 

  

Uz poziv za sjednicu vijećnicima se dostavljaju 

materijali koji čine izvješća i prijedlozi akata, shodno 

točkama dnevnog reda te skraćeni zapisnik prethodne 

sjednice bez priloga. 

 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice Skupštine iznimno se mogu održavati 

elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Županije. 

 

 Posebne okolnosti podrazumijevaju situacije 

kao što su elementarne nepogode, pandemije i druge 

više sile, a koje su kao izvanredne situacije proglašene 

od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske i/ili 

Vukovarsko-srijemske županije. 

Članak 41.a 

Sjednicu u izvanrednim situacijama (dalje u tekstu: 

Izvanredna sjednica Županijske skupštine) saziva 

predsjednik Županijske skupštine elektroničkim putem 

te se ista održava elektroničkim putem izjašnjavanjem 

putem e-pošte, odnosno korištenjem drugih tehnologija 

za održavanje sjednica na daljinu uz obveznu 

dokazivost sudjelovanja i odlučivanja vijećnika u 

skladu tehničkim mogućnostima Županije. 

 

Izvanredne sjednice sazivaju se u slučaju potrebe za 

donošenjem odluka ili drugih općih akata koje je nužno 

donijeti i koji iz razloga žurnosti ne trpe odlaganja, 

odnosno ako se radi o općim aktima koji su nužni za 

reguliranje rada i normalnog funkcioniranja 

Vukovarsko-srijemske županije u izvanrednim 

situacijama. 

 

Izvanredna sjednica Županijske skupštine saziva se 

dostavom poziva s prijedlogom dnevnog reda i 

materijalima. 

 

Za izvanredne sjednice Županijske skupštine prijedlog 

dnevnog reda s materijalima upućuje se vijećnicima 

Županijske skupštine elektroničkom poštom u pravilu 

tri dana prije održavanja sjednice. 

 

Vijećnicima Županijske skupštine se uz navedeno u 

stavku 3. ovog članka dostavlja i obrazac za glasovanje. 

 

O prijedlogu akta ne razmatraju i ne zasjedaju radna 

tijela Županijske skupštine, osim ako to predsjednik 

Županijske skupštine ne ocijeni iznimno nužnim, a u 

kojem slučaju i oni podnose mišljenje elektroničkim 

putem (izjašnjavanjem putem e-pošte). 

 

Vrijeme glasovanja, odnosno izjašnjavanja vijećnika 

Županijske skupštine e-poštom utvrđuje predsjednik 

Županijske skupštine pri dostavi dnevnog reda. 

 

Rezultate glasovanja objedinjeno za sve točke dnevnog 

reda objavljuje, odnosno dostavlja e-poštom svim 

vijećnicima, predsjednik Županijske skupštine. 

 

U odnosu na sva ostala pitanja, ukoliko je primjenjivo 

u pogledu izvanrednih sjednica Skupštine koje se 

održavaju elektronički, odgovarajuće se primjenjuju 

odredbe Poslovnika Županijske skupštine. 

 

 

b) Tijek sjednice 

Članak 42. 

 Sjednici Skupštine predsjeda predsjednik 

Skupštine, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti 

jedan od potpredsjednika Skupštine. 

  

 Za vrijeme zamjene predsjednika, 

potpredsjednik ima sva prava i dužnosti predsjednika 

Skupštine. 

Članak 43. 

Nakon otvaranja sjednice Skupštine predsjednik 

utvrđuje nazočnost vijećnika. Nazočnost vijećnika 

utvrđuje se uvidom u prijavnice koju pri ulasku u 

dvoranu vijećnici predaju zapisničaru. 

  

 Sjednica Skupštine može se održati ukoliko je 

nazočna većina svih vijećnika. 

  

 Nazočnost se mora utvrditi na početku 

sjednice. U slučaju potrebe nazočnost se može utvrditi 

i tijekom sjednice kada predsjednik ocijeni da više nije 

nazočan dovoljan broj vijećnika ili kada to zatraže 

vijećnici. 

  

 Ukoliko predsjednik na početku sjednice 

utvrdi da sjednici nije nazočna većina svih vijećnika 

Skupštine, odgađa sjednicu Skupštine za određeno 

vrijeme. Ukoliko tu činjenicu predsjednik utvrdi 

tijekom sjednice, sjednicu prekida i zakazuje nastavak 

sjednice. 

  

 O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju 

odsutni vijećnici. 

Članak 44. 

Pročelnici upravnih tijela dužni su prisustvovati 

sjednicama Skupštine kada su na dnevnom redu pitanja 

iz djelokruga rada tih tijela, te po potrebi davati 

objašnjenja kao i odgovore na pitanja vijećnika. 
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Članak 45. 

Prije utvrđivanja dnevnog reda sjednice Skupštine 

razmatra se i usvaja skraćeni zapisnik o radu s 

prethodne sjednice Skupštine. 

Članak 46. 

Dnevni red sjednice Skupštine utvrđuje se na početku 

sjednice. 

  

 Dnevni red sjednice Skupštine predlaže 

predsjednik Skupštine. U prijedlog dnevnog reda 

predsjednik obvezno uvrštava točke dnevnog reda koje 

su predložili podnositelji inicijative za saziv sjednice u 

smislu članka 40. stavak 4. ovog Poslovnika. 

Članak 47. 

Svaki vijećnik ima pravo predložiti izmjenu i dopunu 

dnevnog reda. 

  

 U dnevni red se mogu uvrstiti samo pitanja iz 

djelokruga rada Skupštine koja su u cijelosti 

pripremljena tako da se na sjednici mogu potpuno 

raspraviti. U dnevni red ne mogu biti uvršteni prijedlozi 

akata koji nisu prošli prethodni postupak propisan ovim 

Poslovnikom. 

  

 Prijedlog dnevnog reda usvaja se većinom 

glasova nazočnih vijećnika. 

Članak 48. 

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na raspravu i 

to redoslijedom utvrđenim dnevnim redom. Tijekom 

sjednice može se izmijeniti redoslijed razmatranja 

pojedinih pitanja. 

  

 Na početku rasprave o svakom pitanju 

predlagatelj može dati dopunsko usmeno obrazloženje. 

Članak 49. 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži 

i dobije riječ od predsjednika Skupštine. 

  

 Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se 

predsjedniku nakon što  se otvori rasprava. 

  

 U radu i odlučivanju na sjednici Skupštine 

imaju pravo i dužnost sudjelovati svi vijećnici. 

  

 Župan  ima pravo sudjelovati u raspravi bez 

prava odlučivanja. Predstavnik službe koja je materijal 

pripremila ima pravo sudjelovati u raspravi samo o 

materijalu koji je služba pripremila. 

  

 Ostale pozvane osobe koje su nazočne na 

sjednici Skupštine, mogu na sjednici iznositi svoje 

mišljenje i davati prijedloge samo kada im to dozvoli 

predsjednik Skupštine.  

Članak 50. 

U raspravi se govori s govornice, u pravilu do 7 minuta, 

a Skupština može odlučiti da pojedini vijećnik može 

govoriti i duže.    

  

Predsjednici klubova mogu govoriti 15 minuta. 

  

 Govornika može opomenuti na red ili 

prekinuti u govoru samo predsjednik Skupštine. 

Predsjednik Skupštine osigurava da govornik ne bude 

ometen ili spriječen u svom govoru. 

Članak 51. 

Predsjednik Skupštine daje govornicima riječ 

redoslijedom njihove prijave. 

  

 Vijećniku koji želi govoriti o povredi 

Poslovnika i povredi utvrđenog dnevnog reda, 

predsjednik će dati riječ čim ovaj to zatraži. Govor tog 

vijećnika ne može trajati dulje od tri munute. Poslije tog 

govora, predsjednik je dužan dati objašnjenje, odnosno 

odgovor na primjedbu vijećnika. Ako vijećnik nije 

zadovoljan odgovorom predsjednika o tome Skupština 

rješava bez rasprave. 

  

 Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod 

koji je netočno izložen, predsjednik će mu dati riječ čim 

završi govor onoga koji je uzrokovao potrebu ispravke. 

U svom govoru vijećnik se mora ograničiti samo na 

ispravak navoda i može govoriti 3 minute. 

Članak 52. 

Sudionik u raspravi može govoriti samo o pitanju o 

kome se u okviru odnosne točke dnevnog reda 

raspravlja. Ukoliko se u raspravi govornik udalji od 

predmeta rasprave, predsjednik će ga na to upozoriti. 

Ako se govornik i nadalje ne pridržava danog 

upozorenja, predsjednik će mu oduzeti riječ. 

  

Isti sudionik o istom pitanju može raspravljati samo 

jednom, ali mu predsjednik može dozvoliti i ponovno 

izlaganje ako smatra da je to potrebno za donošenje 

odluke. 

  

Predstavnik predlagatelja ima pravo tijekom ili na kraju 

rasprave očitovati se o mišljenjima i gledištima 

izraženim tijekom rasprave u odnosu na podneseni 

prijedlog. 

Članak 53. 

Predlagatelj može, tijekom rasprave sve do donošenja 

odluke o prijedlogu, svoj prijedlog povući. O 

povučenom prijedlogu prestaje rasprava. 

  

 O predmetu o kojem, zbog potrebe 

pribavljanja dopunskih podataka i objašnjenja, radi 

daljnjeg proučavanja, dorade ili iz drugih razloga nije 

moguće dovršiti raspravu, rasprava se prekida te 

utvrđuje daljnji postupak (vraćanje predlagatelju na 
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doradu, nalog radnom tijelu za dopunsko razmatranje i 

dr.). 

Članak 54. 

Nakon završetka izlaganja svih prijavljenih sudionika u 

raspravi, predsjednik zaključuje raspravu i podnesene 

prijedloge stavlja na glasovanje. 

  

 Nakon zaključivanja rasprave o istom pitanju 

se na sjednici ne može ponovo otvoriti rasprava. 

Članak 55. 

Kada se zbog veličine dnevnog reda ili iz drugih 

razloga ne može završiti rasprava o svim točkama 

dnevnog reda u zakazani dan, Skupština može odlučiti 

da se sjednica prekine i da se zakaže nastavak u 

određeni dan i sat, o čemu se pismeno obavještavaju 

samo odsutni vijećnici. 

  

Kada se iscrpi utvrđeni dnevni red, predsjednik 

zaključuje sjednicu.  

  

Prije nego predsjednik zaključi sjednicu, članovi 

Skupštine mogu postavljati pitanja županu, 

pročelnicima i tajniku Skupštine, uz naznaku kome ih 

upućuju. 

  

 Pitanja se postavljaju, a odgovori daju u tijeku 

jednog sata na način predviđen u članku 8. ovog 

Poslovnika (Aktualni sat). 

  

 O problemu koji je predmet pitanja na koje je 

dat odgovor, može se provesti rasprava na sjednici 

Skupštine ukoliko na prijedlog vijećnika koji je pitanje 

postavio, Skupština tako odluči. 

  

c) Odlučivanje 

Članak 56. 

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih 

vijećnika na sjednicama kojima je nazočna većina 

ukupnog broja vijećnika, ukoliko zakonom, Statutom 

Županije ili ovim Poslovnikom nije određena posebna 

većina. 

  

Vijećniku koji iz opravdanih razloga u skladu sa 

člankom 41. stavcima 6. i 7. te člankom 41.a ne može 

biti nazočan u dvorani u kojoj se održava sjednica 

Skupštine omogućit će se glasovanje elektroničkim 

putem, odnosno e-poštom i/ili korištenjem drugih 

tehnologija u skladu s tehničkim mogućnostima 

Županije. 

  

Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja 

vijećnika prilikom donošenja statuta Županije, 

poslovnika Skupštine, proračuna i godišnjeg obračuna 

proračuna Županije, te u drugim slučajevima 

određenim zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom. 

 Vijećnici sudjeluju u odlučivanju Skupštine 

javnim ili tajnim glasovanjem. 

Članak 57. 

Glasovanje na sjednici u pravilu je javno. Javno 

glasovanje provodi se dizanjem ruke, a kada to odluči 

predsjednik ili zatraži najmanje 5 vijećnika 

poimeničnim izjašnjavanjem. 

  

 Vijećnici glasuju tako da se izjašnjavaju “za” 

ili “protiv” prijedloga. Predsjednik Skupštine prvo 

poziva vijećnike da se izjasne tko je “za” prijedlog, 

zatim tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se tko 

uzdržao od glasovanja. 

  

 Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, 

ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 

prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 

vijećnika, predsjednik može odmah konstatirati da je 

amandman odbijen. 

  

 Predsjednik Skupštine utvrđuje i objavljuje 

rezultate glasovanja. Pri utvrđivanju rezultata 

glasovanja predsjedniku Skupštine pomaže tajnik 

Skupštine. 

  

 Na zahtjev jednog vijećnika koji zatraži 

provjeru rezultata glasovanja, predsjednik nalaže 

ponovno brojanje, utvrđivanje i objavu rezultata 

glasovanja. 

Članak 58. 

Tajno glasovanje provodi se kada je to određeno 

zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom. 

  

 Tajno glasovanje provodi se glasačkim 

listićima. Glasački listići su iste veličine, boje i oblika i 

ovjereni su pečatom Skupštine. Na glasačkim listićima 

kojima se glasuje o prijedlogu akta ili drugom pitanju, 

upisuje se pitanje te navode odgovori “za” i “protiv”. 

Glasački listići kojima se glasuje u postupku izbora 

oblikuju se u sadržaju i na način utvrđen u članku 17.  

stavak 2. ovog Poslovnika. 

  

ajnim glasovanjem rukovodi predsjednik Skupštine uz 

pomoć dva vijećnika koje izabere Skupština  i to jedan 

vijećnik iz reda predstavničke većine, a jedan iz reda 

predstavničke manjine. 

  

Glasački listići predaju se vijećnicima uz istodobno 

bilježenje u popisu vijećnika da je listić predan. 

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim 

listićem i to osobno. 

  

 Iskorištene glasačke listiće vijećnici stavljaju 

u glasačku kutiju uz koju se nalaze vijećnici određeni 

da pomažu predsjedniku u provođenju glasovanja.  
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 Nakon što su svi vijećnici predali glasačke 

listiće, predsjednik objavljuje da je glasovanje 

završeno. 

  

 Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik uz 

pomoć određenih vijećnika prebrojavanjem glasova u 

dvorani u kojoj se održava sjednica. Glasački listići na 

kojima nije zaokružen ponuđeni odgovor ili je na njima 

nešto drugo dopisano, nevažeći su. Pravovaljanost 

glasačkih listića u postupku izbora utvrđuje se prema 

odredbi članka 17. stavka 4. ovog Poslovnika. 

  

Nakon toga predsjednik objavljuje rezultat glasovanja. 

  

d) Održavanje reda na sjednici 

Članak 59. 

Red na sjednici osigurava predsjednik Skupštine. 

 

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Skupštine 

može izreći opomenu ili oduzeti riječ. 

 

Opomena će se izreći sudioniku sjednice koji svojim 

ponašanjem ili govorom na sjednici narušava red ili na 

drugi način krši odredbe Poslovnika. 

 

Govorniku će se oduzeti riječ kada svojim govorom 

narušava red ili na drugi način krši odredbe Poslovnika, 

a već je prethodno bio pozvan na njihovo pridržavanje. 

 

Predsjednik može narediti da se iz dvorane udalji svaka 

osoba koja svojim ponašanjem grubo remeti red što 

onemogućava redoviti tijek sjednice. 

 

Ako predsjednik ne može održati red na sjednici 

redovitim mjerama, odredit će se kratak prekid 

sjednice. 

 

3. Zapisnik 

Članak 60. 

O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik vodi osoba 

koju odredi tajnik Skupštine. 

 

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice 

(vrijeme i mjesto održavanja sjednice, imena 

predsjedavajućeg, nazočnih i odsutnih vijećnika i 

ostalih nazočnih), tijeku sjednice (eventualnim 

prekidima sjednice, izrečenim mjerama i sl.), o 

prijedlozima iznijetim na sjednici (imena govornika, te 

kratkom sadržaju novih prijedloga), o donesenim 

odlukama (tijeku i rezultatima glasovanja i nazivu 

donesenog akta), podatke o mediju na kome je sjednica 

tonski snimljena (oznaku medija, registarske i tehničke 

podatke) te konstataciju o vremenu zaključenja 

sjednice. 

 

Zapisniku se prilažu akti doneseni na sjednici. 

Članak 61. 

Vijećnik ima pravo na početku sjednice iznijeti 

primjedbe na zapisnik prethodne sjednice. 

 

O osnovanosti primjedbi na zapisnik, odlučuje se na 

sjednici bez rasprave. 

 

Prihvaćene primjedbe unose se u zapisnik sjednice na 

kojoj su iznijete, a odgovarajuće izmjene i dopune u 

zapisnik prethodne sjednice. 

 

Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno koji je 

izmijenjen sukladno prihvaćenim primjedbama, smatra 

se usvojenim. 

Članak 62. 

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Skupštine. 

 

Izvorni tekst zapisnika ispisuje se u dva istovjetna 

primjerka. 

Članak 63. 

Sjednice Skupštine tonski se snimaju. 

 

Vijećnicima, na njihov zahtjev mora biti omogućeno 

preslušavanje tonske snimke sjednice, uz nazočnost 

osobe koja je vodila zapisnik. 

 

Službeni tonski zapis ne smije biti korišten za 

promidžbene, medijske i slične svrhe. 

 

Ukoliko su sredstva javnog priopćavanja objavila 

izlaganje vijećnika u Skupštini, a vijećnik smatra da 

njegovo izlaganje nije točno objavljeno ili prikazano, 

vijećnik ima pravo zahtijevati od predsjednika 

Skupštine da se sredstvima javnog priopćavanja izda 

prijepis odgovarajućeg dijela tonske snimke sjednice 

kao službeni tekst njegovog izlaganja. 

 

IV . AKTI SKUPŠTINE 

 

1. Vrste akata 

Članak 64. 

U okviru svoje nadležnosti Skupština donosi Statut, 

Poslovnik, proračun i godišnji obračun proračuna, 

odluke, pravilnike, planove i programe, preporuke, 

zaključke, rješenja i druge akte. 

 

Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog 

djelokruga Županije koji su od općeg značenja za 

građane, pravne osobe i druge pravne subjekte odnosno 

uređuju pitanja od interesa za Županiju. 

 

Pravilnikom se uređuje način izvršavanja određenih 

prava i obveza, odnosno postupak provođenja propisa 

ili drugog općeg akta kada je to Skupštini tim aktima 

povjereno. 

 



Broj 3. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 20 

    

Programom i planom se za razdoblje od godine ili više 

dana utvrđuje sadržaj aktivnosti u pojedinom području, 

nositelji aktivnosti, rokovi izvršenja, te druga pitanja od 

značenja za izvršavanje sadržaja programa. 

 

Preporukom Skupština određenim subjektima predlaže 

poduzimanje određenih radnji odnosno određenih 

oblika ponašanja. 

 

Deklaracijom se zauzima opći stav prema nekom 

problemu. 

 

Rezolucijom se zauzima stav o određenim pitanjima od 

općeg interesa. 

 

Zaključkom se izražavaju gledišta u odnosu na 

određena pitanja, prihvaćaju izvješća i informacije, te 

rješavaju druga pitanja iz djelokruga Županije za koje 

nije predviđeno donošenje drugog akta. 

 

Skupština donosi rješenja i zaključke kao pojedinačne 

akte kada izvršava pojedinačna prava i obveze iz svog 

djelokruga. 

 

2. Postupak donošenja akata 

Članak 65. 

Postupak donošenja općih akata provodi se na način 

kojim se osigurava izražavanje i sagledavanje svih 

interesa i stručnih odrednica od značaja za donošenje 

tih akata. 

 

a) Pokretanje postupka 

Članak 66. 

Građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, 

gradovi i općine u sastavu Županije kao i druge pravne 

osobe imaju pravo pokretanja inicijative za donošenje 

ili izmjenu općih akata Županije, rješavanje određenog 

pitanja iz nadležnosti županijskih tijela, podnositi 

peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 

Županije od lokalnog značenja na način propisan 

zakonom te poduzimanje mjera i aktivnosti kojima se 

pridonosi usklađenom razvitku gradova i općina u 

sastavu Županije i Županije kao cjeline te ostvarenju 

prava i obveza Županije. 

 

Tijelo kome je inicijativa upućena dužno je podnesenu 

inicijativu razmotriti i o svom stajalištu i daljnjem 

postupku najkasnije u roku od tri mjeseca izvijestiti 

podnositelja. 

 

Kada građani predlažu donošenje određenog akta i 

rješavanje određenog pitanja Skupština mora o tome 

raspravljati ako prijedlog podrži najmanje 10 posto 

birača upisanih u popis birača Županije. 

 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se 

podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Županije. 

Članak 67. 

Pravo podnositi prijedloge akata Skupštine ima 

vijećnik, radno tijelo Skupštine i župan, ukoliko 

zakonom, Statutom Županije i ovim Poslovnikom nije 

određeno drugačije. 

 

Ukoliko je ovim Poslovnikom predviđeno da se 

pojedini akti donose na prijedlog određenog broja 

vijećnika, prijedlog se smatra podnesenim ako ga 

usmeno istakne jedan vijećnik, a podrži javnim 

glasovanjem propisan broj vijećnika odnosno ukoliko 

ga u pisanoj formi podnese propisani broj vijećnika. 

Članak 68. 

Prijedlozi odluka i drugih akata moraju biti podneseni 

u pisanom obliku i sadržaju utvrđenom ovim 

Poslovnikom. 

 

Prijedlog općeg akta sadrži tekst prijedloga akta i 

obrazloženje. 

 

Tekst prijedloga akta podnosi se u sadržaju i obliku u 

kojem se predlaže njegovo donošenje. Tekst prijedloga 

sadrži odredbe oblikovane po nomotehničkim 

pravilima. Pojedina rješenja mogu se predložiti 

alternativno s potrebnim obrazloženjima svake od 

predloženih alternativa. 

 

Obrazloženje prijedloga akta obvezno sadrži: 

- pravni temelj za donošenje akta 

- ocjenu stanja, osnovna pitanja koja se trebaju 

utvrditi te svrhu koja se želi postići   

 utvrđivanjem odnosa na predloženi način 

- ocjenu sredstava potrebnih za provođenja akta 

- obrazloženje odredbi prijedloga akta 

- tekst odredbi akta koje se mijenjaju ili 

dopunjuju ako se predlaže izmjena ili dopuna  

 akta 

 

Uz prijedlog akta može se priložiti i odgovarajuća 

dokumentacija. 

Članak 69. 

Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Skupštine. 

 

Predlagatelj odluke obvezan je obavijestiti 

predsjednika Skupštine tko će na radnim tijelima davati 

objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja, te tko će 

biti izvjestitelj na sjednici Skupštine. 

Članak 70. 

Predsjednik Skupštine dužan je bez odlaganja, 

prijedlog akta uputiti predsjedniku nadležnog radnog 

tijela i županu, ako on nije predlagatelj na razmatranje 

i davanje mišljenja. 
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Predsjednik Skupštine dužan je prijedlog akta staviti na 

sjednicu Skupštine najkasnije u roku dva mjeseca od 

dana podnošenja prijedloga. 

Članak 71. 

Ako prijedlog akta nije podnesen u skladu s ovim 

Poslovnikom, predsjednik Skupštine zatražit će od 

predlagatelja da u roku petnaest dana prijedlog akta 

uskladi s Poslovnikom. 

 

Ako predlagatelj ne uskladi prijedlog odluke u roku, 

smatrat će se da prijedlog akta nije ni podnesen. 

 

b)  Prethodni postupak 

 

1. Pribavljanje mišljenja građana i 

zainteresiranih tijela 

Članak 72. 

Prije izrade prijedloga općih akata osobito značajnih za 

građane može se provoditi anketa kao oblik ispitivanja 

javnog mnijenja. 

 

Odluku o provođenju ankete donosi župan na prijedlog 

nositelja pripreme prijedloga. Aktom o provođenju 

ankete određuje se područje na kojem se anketa 

provodi, njen obuhvat i metodologija, vrijeme 

provođenja, nositelj aktivnosti i druga pitanja od 

značenja za provedbu ankete. 

Članak 73. 

U postupku pripreme i podnošenja prijedloga akta od 

osobitog značenja za pojedine jedinice lokalne 

samouprave, može se pribaviti mišljenje predstavničkih 

tijela tih jedinica.  

 

Mišljenje predstavničkih tijela jedinica lokalne 

samouprave pribavit će se kada tako odluči Skupština 

ili kada je to zakonom propisano. 

 

2. Javna rasprava 

Članak 74. 

O prijedlozima akata za koje je to zakonom ili Statutom 

određeno obveznim, kao i o drugim pitanjima za koja 

to utvrdi Skupština, provodi se javna rasprava na način 

uređen ovim Poslovnikom. 

 

Nacrt prijedloga akta koji se upućuje na javnu raspravu 

utvrđuje župan kada je zakonom, Statutom Županije, 

ovim Poslovnikom ili drugim aktom Skupštine 

propisana obveznost provođenja postupka javne 

rasprave. U drugim slučajevima nacrt prijedloga akta 

koji se upućuje na javnu raspravu utvrđuje Skupština. 

Članak 75. 

Javna rasprava o nacrtu prijedloga akta provodi se na 

području jedinica lokalne samouprave na koje se akt 

odnosi. 

Javna rasprava se provodi stavljanjem nacrta prijedloga 

akta na javni uvid te provođenjem javne stručne 

rasprave. 

 

Nacrt prijedloga akta stavlja se na javni uvid u sjedištu 

grada odnosno općine na način koji omogućava svakom 

zainteresiranom građaninu odnosno pravnoj osobi uvid 

u njegov sadržaj.  

O nacrtu prijedloga akta provodi se najmanje jedna 

stručna rasprava u obliku javne tribine. 

Članak 76. 

Aktom o utvrđivanju nacrta prijedloga akta i njegovom 

upućivanju na javnu raspravu određuje se osobito:  

- vrijeme provođenja javne rasprave 

- mjesto izlaganja nacrta prijedloga akta na uvid 

- vrijeme i mjesto održavanja javne stručne 

rasprave 

- organizator i nositelj javne rasprave 

Članak 77. 

Javna rasprava o nacrtu prijedloga akta ne može biti 

kraća od 15 dana niti duža od 60 dana.  

Članak 78. 

Svaki zainteresirani građanin ili pravna osoba mogu 

nositelju javne rasprave uputiti primjedbe i prijedloge 

na nacrt prijedloga akta.  

Članak 79. 

O tijeku i rezultatima provedene javne rasprave nositelj 

javne rasprave podnosi izvješće tijelu koje je utvrdilo 

nacrt prijedloga akta i uputilo ga na javnu raspravu. 

 

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi sadrži osobito 

podatke o načinu na koji je osigurana mogućnost  

javnog uvida u dokumente o kojima se provodi javna 

rasprava, održavanju javne stručne rasprave kao i 

pitanjima, prijedlozima, primjedbama i mišljenjima 

iskazanim u javnoj raspravi te stajalištu nositelja javne 

rasprave u odnosu na njih. 

Članak 80. 

Temeljem izvješća nositelja javne rasprave, tijelo kome 

je izvješće upućeno razmatra prijedloge, mišljenja i 

primjedbe iskazane u javnoj raspravi te utvrđuje 

prijedlog akta koji upućuje u daljnji postupak. 

 

Uz prijedlog akta  župan podnosi Skupštini i izvješće o 

provedenoj javnoj raspravi. 

 

3. Referendum 

Članak 81. 

Skupština može, pod uvjetima propisanim zakonom, 

raspisati referendum radi odlučivanja o prijedlogu 

promjene Statuta Županije te o prijedlogu općeg akta ili 

drugog pitanja iz djelokruga Županijske skupštine. 
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Referendum se raspisuje ukoliko to zatraži 1/3 

vijećnika Županijske skupštine, župan i 20% ukupnog 

broja birača upisanih u popis birača Županije. 

 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom 

glasova svih vijećnika Skupštine. 

 

Sukladno zakonu, Skupština može raspisati i 

referendum za opoziv župana i njegovog zamjenika 

koji je izabran zajedno s njim. 

 

 Raspisivanje referenduma za opoziv može 

predložiti 20% ukupnog broja birača u Županiji i 2/3 

vijećnika Županijske skupštine. 

 

Postupak referenduma provodi se u skladu s odredbama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi i zakona kojim se uređuje raspisivanje 

referenduma. 

 

4. Razmatranje na sjednicama radnih tijela 

Članak 82. 

Prije rasprave o prijedlogu odluke na sjednici 

Skupštine, prijedlozi odluka i drugih akata razmatraju 

radna tijela u čijem djelokrugu rada su i pitanja koja se 

aktom uređuju.  

Članak 83. 

Radno tijelo obvezno je o svom mišljenju, stajalištu 

odnosno primjedbama i prijedlozima u odnosu na 

materijal pripremljen za sjednicu Skupštine izvijestiti 

Skupštinu. 

 

Kad podnosi izvješće ili prijedlog Skupštini, radno 

tijelo određuje izvjestitelja koji će prema zaključku 

radnog tijela obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog 

tijela. Ukoliko radno tijelo ne odredi izvjestitelja, to će 

učiniti predsjednik tijela, odnosno osoba koja ga je 

zamjenjivala u vođenju sjednice radnog tijela. 

 

c) Razmatranje na sjednici Skupštine 

Članak 84. 

Ni jedan opći akt ne može biti predložen Skupštini na 

usvajanje, ako prethodno nije proveden postupak 

utvrđen ovim Poslovnikom. 

 

Ukoliko se tijekom rasprave ustanovi da u odnosu na 

podneseni prijedlog nije proveden propisani postupak, 

rasprava o prijedlogu se može dovršiti, ali se prijedlogu 

daje karakter nacrta te se on upućuje u redoviti 

Poslovnikom propisani postupak. 

Članak 85. 

Iznimno od odredaba ovog Poslovnika o prethodnom 

postupku, predloženi akt se može donijeti po hitnom 

postupku, ako je to nužno radi sprječavanja ili 

uklanjanja štete odnosno ako bi ne donošenje takve 

odluke u takvom roku imalo štetne posljedice ili ako to 

zahtijevaju drugi opravdani razlozi. 

 

U hitnom se postupku rokovi iz ovog Poslovnika za 

pojedine radnje mogu skratiti, odnosno pojedine se 

radnje redovitog postupka mogu izostaviti ukoliko to 

bitno ne utječe na zakonitost donesenog akta. 

 

Predlagatelj je dužan hitnost postupka posebno 

obrazložiti. 

 

O donošenju akta po hitnom postupku Skupština 

posebno odlučuje kao o prethodnom postupovnom 

pitanju. 

Članak 86. 

Rasprava o prijedlogu akta na sjednici obuhvaća 

izlaganje predlagatelja i izvjestitelja radnog tijela, 

raspravu o prijedlogu i podnesenim amandmanima, 

odlučivanje o amandmanima i prijedlogu akta u cjelini. 

 

Skupštini se obvezno podnosi pisano izvješće o 

provedenom prethodnom postupku u pripremi i 

utvrđivanju akta. 

 

Ukoliko su podnijeli pisana izlaganja, predlagatelj i 

izvjestitelj radnog tijela podnijet će uvodna izlaganja 

samo ukoliko je to potrebno radi bližeg objašnjenja 

pojedinih dijelova prijedloga i mišljenja tijela. 

Članak 87. 

Predstavnik predlagatelja akta ima pravo dati 

objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o 

iznesenim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima na 

kraju rasprave. 

 

Izvjestitelj radnog tijela koje je razmotrilo prijedlog 

akta može iznositi mišljenja, primjedbe i prijedloge 

koje je zauzelo radno tijelo.  

Članak 88. 

Rasprava o prijedlogu akta vodi se objedinjeno o općim 

pitanjima i o pojedinostima. 

 

Nakon završene rasprave pristupa se odlučivanju o 

prijedlogu akta. Ukoliko se tijekom rasprave ukaže da 

je podneseni prijedlog potrebno doraditi u bitnim ili 

brojnim pitanjima, što ulaganjem amandmana ne bi bilo 

moguće kvalitetno učiniti, Skupština može odlučiti da 

prijedlog vrati predlagatelju na doradu u smislu 

prihvaćenih primjedbi i prijedloga, te da o prijedlogu 

ponovno raspravlja u ponovljenom postupku. 

 

O upućivanju prijedloga akta u ponovljeni postupak 

Skupština odlučuje kao o postupovnom pitanju. 

Članak 89. 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi 

se u obliku amandmana uz obrazloženje.  



Broj 3. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 23 

    

Pravo podnošenja amandmana imaju predlagatelji ovim 

Poslovnikom ovlašteni na predlaganje akata. 

 

Amandmani se mogu podnositi prije sjednice ili 

tijekom sjednice sve dok prijedlog akta ne bude stavljen 

na glasovanje.  

 

Amandmani se podnose u pisanom obliku. Ako tijekom 

sjednice bude podnesen usmeni prijedlog koji po svom 

sadržaju ima karakter amandmana i to u svom govoru 

podnositelj naglasi, predsjednik će prekinuti sjednicu i 

odrediti vrijeme u kojem će podnositelj amandman 

pripremiti u pisanom obliku. 

 

Upravno tijelo nadležno za poslove Skupštine će 

svakom vijećniku na njegov zahtjev pružiti pomoć u 

oblikovanju amandmana. 

Članak 90. 

O uloženim amandmanima se odlučuje prije 

odlučivanja u cjelini. 

 

Prije glasovanja o podnesenim amandmanima o njima 

se obvezno izjašnjava predlagatelj i  Župan, ako on nije 

ujedno i predlagatelj. 

 

Amandmani koje podnosi predlagatelj kao i 

amandmani u odnosu na koje se predstavnik 

predlagatelja na Skupštini očituje da ih prihvaća postaju 

sastavnim dijelom prijedloga akta i o njima se 

Skupština posebno ne izjašnjava. 

 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka 

prijedloga akta na koje se  odnose. Ukoliko je u odnosu 

na isti članak podneseno više amandmana o njima se 

Skupština izjašnjava redoslijedom njihova podnošenja. 

 

Ako  se na isti članak prihvati više amandmana koji se 

međusobno isključuju prihvaćen je amandman koji je 

po redoslijedu posljednji prihvaćen. 

 

Amandman prihvaćen na sjednici Skupštine postaje 

sastavni dio prijedloga odluke. 

Članak 91. 

Nakon izjašnjavanja o pojedinačnim amandmanima, 

Skupština se glasovanjem vijećnika izjašnjava o 

prijedlogu akta, izmijenjenom i dopunjenom 

prihvaćenim amandmanima u cjelini. 

 

Odluke se donose većinom glasova vijećnika 

propisanom zakonom, Statutom Županije ili ovim 

Poslovnikom. 

Članak 92. 

Izvorni tekst donesenog akta (izvornik) potpisuje 

predsjednik Skupštine, odnosno predsjedatelj sjednice 

na kojoj je akt donesen. Na izvornik se stavlja pečat 

Skupštine. 

Izvornik se uvezuje sa ovjerenim zapisnikom sjednice i 

čini njegov sastavni dio. 

 

Objava, ispravci i davanje izvornog tumačenja akta 

temelje se na izvorniku akta. 

Članak 93. 

Prijedlog za davanje izvornog tumačenja odluke mogu 

podnijeti ovim Poslovnikom ovlašteni predlagatelji 

akta. Inicijativu za davanje izvornog tumačenja odluke 

mogu dati građani i pravne osobe. 

 

Opravdanost davanja izvornog tumačenja ocjenjuje 

Odbor za Statut i Poslovnik. 

 

Ako utvrdi da je prijedlog osnovan, radno tijelo iz 

prethodnog stavka pripremit će Skupštini predloženi 

tekst izvornog tumačenja sa obrazloženjem. Ukoliko 

ocjeni da prijedlog nije osnovan o tome će izvijestiti 

Skupštinu. 

 

 

d) Posebni postupci donošenja određenih akata 

 

1. Statut Županije 

Članak 94. 

Prijedlog za donošenje odnosno promjenu Statuta 

mogu podnijeti Statutom ovlašteni predlagatelji. 

Prijedlog s pisanim obrazloženjem podnosi se 

predsjedniku Skupštine. 

 

Ako Skupština prihvati prijedlog za donošenje odnosno 

promjenu Statuta, prosljeđuje ga Odboru za Statut i 

Poslovnik koji utvrđuje prijedlog Statuta te ga podnosi 

Skupštini na usvajanje.  

 

U pripremi prijedloga Odbor može angažirati potrebne 

stručnjake ili njegovu izradu povjeriti upravnom tijelu 

nadležnom za poslove Skupštine. 

Članak 95. 

Ako je izmjena i dopuna Statuta uzrokovana potrebom 

njegovog usklađivanja s odredbama zakona, Nacrt 

izmjena i dopuna Statuta izradit će upravno tijelo 

nadležno za poslove Skupštine i dostaviti Odboru za 

Statut i Poslovnik, koji će utvrditi prijedlog izmjena i 

dopuna te prijedlog statuta dostaviti Skupštini na 

usvajanje. 

 

2. Poslovnik Županijske skupštine 

Članak 96. 

Prijedlog za donošenje odnosno promjenu Poslovnika 

može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika ili radno tijelo 

Skupštine. Prijedlog s pisanim obrazloženjem podnosi 

se predsjedniku Skupštine. 
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Ako Skupština prihvati prijedlog za donošenje 

Poslovnika, njegovu izradu povjerit će upravnom tijelu 

nadležnom za poslove Skupštine. 

 

 Utvrđivanje prijedloga za izmjenu i dopunu 

Poslovnika Skupštine povjerava se Odboru za Statut i 

Poslovnik. 

 

Odbor za Statut i Poslovnik priprema i utvrđuje 

prijedlog te ga podnosi Skupštini. U pripremi prijedloga 

Odbor može angažirati potrebne stručnjake. 

 

 Ako se radi izmjena propisa mora izvršiti 

izmjena Poslovnika potrebne izmjene pripremit će 

upravno tijelo za poslove Skupštine te izmijenjeni 

Poslovnik dostaviti Odboru za Statut i Poslovnik, koji 

će ga uputiti Skupštini na usvajanje.  

 

3. Plan rada Skupštine 

Članak 97. 

Radi osiguranja svog usklađenog djelovanja Skupština 

donosi godišnji plan svoga rada kojim određuje 

raspored i vrijeme održavanja svojih sjednica te 

raspored pitanja koja će razmatrati po sjednicama. 

 

Plan rada sadrži: naziv točke dnevnog reda, kratku 

oznaku sadržaja i pravnog temelja njenog razmatranja 

odnosno donošenja akta, nositelje pripreme materijala, 

predlagatelja, te vrijeme razmatranja točke. 

 

Polazne osnove za izradu plana rada čine obveze koje 

proizlaze iz zakona i drugih propisa te ranije donesenih 

akata Skupštine, kao i prihvaćeni prijedlozi 

predlagatelja koji su općim pozivom pozvani na 

predlaganje tema za uvrštavanje u plan rada. 

Članak 98. 

Utvrđeni predlagatelj dužan je u određenom roku 

podnijeti predviđeni materijal Skupštini na 

razmatranje. Ukoliko to nije moguće, dužan je u roku 

određenom za izvršenje zadataka o tome i razlozima 

neizvršenja obavijestiti predsjednika Skupštine. 

 

4. Prostorno planski dokumenti 

Članak 99. 

Prije donošenja Prostornog plana Županije, 

urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog 

područja izvan naselja za gospodarsku i/ili javnu 

namjenu županijskog značaja te drugih prostorno 

planskih dokumenata iz nadležnosti Skupštine za koje 

je to određeno propisom provodi se prethodni postupak. 

 

Prethodni postupak obuhvaća radnje utvrđene 

posebnim zakonom. 

 

Prijedlog prostornog plana i konačni prijedlog 

prostornog plana utvrđuje župan. 

Članak 100. 

Nositelj izrade prostornog plana je stručno upravno 

tijelo Županije. 

 

Izrađivač nacrta prijedloga plana, odnosno konačnog 

prijedloga prostornog plana je Zavod za prostorno 

uređenje Županije. 

 

Javna rasprava započinje javnim uvidom u trajanju 

utvrđenom posebnim zakonom.  

 

O provedenom prethodnom postupku, a osobito o tijeku 

i rezultatima javne rasprave, odgovorni voditelj u 

suradnji sa nositeljem izrade podnosi izvješće županu. 

 

3. Objava akata 

Članak 101. 

Opći akti koje u okviru svojih ovlaštenja donese 

Skupština i druga tijela Županije objavljuju se u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

Članak 102. 

Opći akti koje u okviru svog djelokruga donese 

Skupština stupaju na snagu najranije osmi dan od dana 

objave „Službenom vjesniku“. Iznimno, opći akt može 

iz osobito opravdanih razloga stupiti na snagu prvog 

dana od dana objave u „Službenom vjesniku“. 

 

Opravdanost razloga  utvrđuje Skupština, odnosno 

župan. 

 

V. ODNOS SKUPŠTINE I ŽUPANA 

Članak 103. 

Župan i njegovi zamjenici prisustvuju sjednicama 

Skupštine. Župan sudjeluje u raspravama o 

prijedlozima akata koje podnosi Skupštini, iznosi i 

obrazlaže prijedloge i daje stručna pojašnjenja te se 

izjašnjava o podnesenim amandmanima na prijedloge 

akata čiji je predlagač.  

 

Kada župan podnosi Skupštini prijedlog akta  uz 

prijedlog određuje i svog predstavnika koji će davati 

potrebna objašnjenja o prijedlogu. 

 

Svog predstavnika župan određuje iz reda pročelnika i 

čelnika službi koje su prijedlog pripremale. 

Članak 104. 

Župan ima pravo na sjednici Skupštine i radnih tijela 

iznositi stajališta i davati mišljenje o svim pitanjima 

koja su na dnevnom redu Skupštine odnosno radnog 

tijela. 

 

Župan ima pravo, a kada Skupština zatraži i dužnost, 

izjasniti se o svakom pitanju o kojem nije pokrenuta 

rasprava na njegov prijedlog, a koje se odnosi na 
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provođenje politike, izvršavanje zakona, drugih propisa 

i akata Skupštine, rad upravnih tijela te drugih pitanja 

od značaja za Županiju. 

Članak 105. 

Župan sukladno Zakonu podnosi Skupštini  

polugodišnja izvješća o svom radu. 

 

Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka Skupština može 

od župana tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz 

njegovog djelokruga rada. 

 

VI. ODNOS SKUPŠTINE I ŽUPANIJSKIH VIJEĆA 

NACIONALNIH MANJINA 

Članak 106. 

Vijeća nacionalnih manjina imaju pravo Skupštini 

predložiti mjere za unapređivanje položaja nacionalnih 

manjina na području županije kao i prijedloge općih 

akata kojima se uređuju pitanja od značaja za 

nacionalne manjine. 

 

 Prijedlozi iz prethodnog stavka dostavljaju se 

predsjedniku Skupštine  koji o istom izvješćuje župana 

radi zauzimanja stava o prijedlogu. 

Članak 107. 

Kada Skupština na dnevnom redu ima raspravu o 

općem aktu koji se tiče položaja nacionalnih manjina, 

prije odlučivanja na Skupštini pribavlja se mišljenje 

vijeća nacionalnih manjina. 

 

Ako je mišljenje iz prethodnog stavka zatraženo a nije 

dostavljeno najkasnije do održavanja sjednice 

Skupštine opći akt će se donijeti na način propisan ovim 

poslovnikom za donošenje akata. 

Članak 108. 

Vijećima nacionalnih manjina dostavljaju se materijali 

za sjednice Skupštine i radnih tijela kada se raspravlja 

o pitanjima koja se tiču položaja nacionalnih manjina. 

 

Na inicijative, prijedloge i mišljenja  vijeća nacionalnih 

manjina  Skupština će se očitovati i pismeno očitovanje 

dostaviti  vijeću u roku od 30 dana od dana primitka.  

 

VII. JAVNOST RADA SKUPŠTINE 

Članak 109. 

Rad Skupštine i njenih radnih tijela je javan. 

 

Javnost svog rada Skupština osigurava javnim 

karakterom svojih sjednica, obavještavanjem javnosti o 

svim bitnim pitanjima svoga djelovanja putem 

sredstava javnog priopćavanja, objavljivanjem odluka i 

drugih općih akata u „Službenom vjesniku“ i na web 

stranicama Županije i na druge načine. 

Članak 110. 

Sjednice Skupštine i njenih radnih tijela su javne. 

 

Javnim sjednicama Skupštine imaju pravo prisustvovati 

i građani. Način prisustvovanja građana sjednicama 

Skupštine odredit će tajnik Skupštine. Tajnik Skupštine 

može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici 

Skupštine zbog prostora i održavanja reda. 

Članak 111. 

Iznimno, Skupština ili njeno radno tijelo može odlučiti 

da se sjednica ili pojedini dio sjednice održi bez 

nazočnosti javnosti. 

 

Odluku o održavanju sjednica ili dijela sjednice bez 

nazočnosti javnosti, Skupština donosi na prijedlog 

predsjednika Skupštine, župana ili najmanje 1/4 

vijećnika bez rasprave. 

 

Kada se sjednica održava bez nazočnosti javnosti o radu 

sjednice ili dijela sjednice  s kojeg je javnost bila 

isključena, javnost se obavješćuje putem službenog 

priopćenja za javnost. Službeno priopćenje za javnost 

daje tajnik Skupštine.  

Članak 112. 

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, 

dokumenti i materijali Skupštine, koji su sukladno 

propisima, označeni određenim stupnjem 

povjerljivosti. 

 

Vijećnici i druge osobe koje su na sjednici saznale 

podatke koji imaju karakter povjerljivosti, ne smiju ih 

iznositi u javnost. 

Članak 113. 

Skupština izvješćuje javnost o svojem radu putem 

javnih glasila. 

 

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo 

pratiti rad Skupštine i njenih radnih tijela i izvješćivati 

javnost o njihovom radu. 

 

Radi omogućavanja ostvarivanja funkcija izvjestitelja, 

osigurava im se pravodobna dostava materijala za 

sjednicu Skupštine, praćenje rada na sjednicama, 

razgovori s predstavnicima predlagatelja, 

izvjestiteljima i dužnosnicima Skupštine. 

 

Konferencija za predstavnike sredstava javnog 

priopćavanja održava se kad to odluči Skupština ili 

predsjednik Skupštine. Konferenciju za predstavnike 

sredstava javnog priopćavanja održava predsjednik 

Skupštine ili osoba koju on ovlasti. 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 114. 

Vijećnici Županijske skupštine zatečeni na dužnosti u 

trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 
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dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine broj 144/20) nastavljaju 

s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata. 

Članak 115. 

Osobe zatečene na dužnosti zamjenika župana u 

trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine broj 144/20) nastavljaju 

s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata. 

Članak 116. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije, osim članka 81. koji stupa na snagu na dan 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih 

redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i 

župane. 

Članak 117. 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti 

Poslovnik Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske 

županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije broj 2/20). 

 

KLASA: 021-04/21-01/01 

URBROJ: 2196/1-03-21-2  

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o proračunu 

(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 

17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 

(„Službeni vjesnik“ broj 3/18 i 2/20) te članka 64. 

Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ 

broj 2/20), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske 

županije na 32. sjednici održanoj 18. veljače 2021. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 

I. 

Daje se suglasnost na Financijski plan Uprave za ceste 

Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu i 

projekcije za 2022. i 2023. godinu. 

II. 

Ova Odluka će biti objavljena u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 400-02/20-01/04 

URBROJ: 2196/1-03-21-2 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 



 
 
 
 

  

 
  
KLASA:400-02/20-01/12 
URBROJ:2188/1-06-02/1-20-2 
 
Vinkovci, prosinac 2020.g. 
 
 
 
 
 

FINANCIJSKIPLANUPRAVE ZA CESTE  
VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

za 2021.g. i projekcije za 2022.g. i 2023.g. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         RAVNATELJ 

               Željko Galić, dipl.oec. 

           
           



Na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije donijelo je 
Financijski plan  za 2021.godinu  sa projekcijama za 2022. i 2023.godinu. 
 
Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije izrađuje se sukladno odredbama 
Zakona o proračunu (NN87/08,136/12, 15/15), pripadajućeg Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i računskom planu te Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, a sastoji se od općeg 
dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda i račun financiranja i posebnog dijela u kojem su iskazani 
prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe a sastoje se od aktivnosti i projekata. 
 
Opći dio plana prikazuje uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na načelu 
uravnoteženosti i preglednosti. 
 
Posebni dio plana sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i investicijske 
programe. Osim navedenih programa Financijski plan iskazan je i prema drugim propisanim 
proračunskim klasifikacijama - organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska, izvori financiranja. 
 
Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije planiran je u iznosu od     
36.697.500,00 kn, projekcija za 2022.godinu u iznosu od 35.324.500,00 kn te projekcija za 2023. 
godinu u iznosu od 35.324.500,00 kn, a biti će predmet kontinuiranog praćenja realizacije pojedinih 
aktivnosti, te će se u skladu sa ispunjenjem pojedinih dijelova plana i prepoznavanja prilika za 
proširenje istog ( u smislu osiguranja sredstava od strane državnog proračuna ili kreditnih institucija 
isl.) razmatrati potreba za izradom izmjena i dopuna ovoga plana. 
  
Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije za 2021.godinu  sa projekcijama za 
2022. i 2023.godinu objaviti će se u Službenom vjesniku Vukovarsko - srijemske županije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     
OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG  FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.g., TE PROJEKCIJE ZA 2022.g.-2023.g. 

 

UVOD 

 

Obrazloženje financijskog plana sadrži sažetak djelokruga rada Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije, 

obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i 

programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene 

potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim 

na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti Uprave u prethodnoj godini te ostala obrazloženja. 

 

 

1. SAŽETAK DJELOGRUGA RADA 

 

Sukladno važećem Zakonu o cestama Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije obavlja djelatnost 
upravljanja, građenja, rekonstruiranja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske 
županije od 1997.g., a u okviru djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove: 
 

1. projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i 
lokalne ceste; 
 

2. građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih iz čl.23. Zakona o cestama, koji obuhvaćaju: 

- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu, 

- pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o 
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, 

- pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, 

- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, 

- ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije, 

- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je 
dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, 

- ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture, 

- ustupanje geodetskih radova, 

- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, 

- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja, 

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na 
korištenje i održavanje, 

- investitorski nadzor nad provođenjem projekata, 

- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u 
pogledu sigurnosti prometa 
 

3. održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama, koji su: 
 

- planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima, 

- redovito i izvanredno održavanje javnih cesta, 

- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, 

- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta, 

- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova 
održavanja javnih cesta, 

- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste, 

- ophodnja. 
 

4. ostale poslove upravljanja županijskih i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona cestama, a to su: 



- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na 
njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa, 

- vođenje podataka o javnim cestama, 

- priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija, 

- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama, 

- praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama, 

- izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade, 
Ministarstva, županijske skupštine i župana. 
 

Matični broj Uprave za ceste je 1260626, OIB: 56828260771, a šifra djelatnosti je 45231 «Izgradnja autocesta i 

drugih cesta, uzletišta u zračnim lukama». 

Uprava za ceste je javna ustanova, te svoju djelatnost ne obavlja u cilju stjecanja dobiti. Uprava posluje 

samostalno i obavlja svoju djelatnost na načelima određenim Zakonom o  cestama, Zakonom o proračunu i 

drugim aktima. 

 
Organizacijska struktura u Upravi za ceste ustrojena je sukladno registriranim djelatnostima, sa sljedećim 
organizacijskim jedinicama: 

❑ Organizacijska jedinica Tehnički poslovi 
❑ Organizacijska jedinica Opći poslovi 

 

Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije ima ustrojeno Upravno vijeće čiji članovi su: 

1. Josip Kuterovac, predsjednik 

2. Damir Doroghazi, član 

3.Danijel Sofrenović, član 

4. Mirjana Greifenstein, član 

5. Marinko Lukenda, član 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021G. I PROJEKCIJE ZA 2022.G. TE 2023.G.  

  
 
 
 
 I. OPĆI DIO 
 
 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
 
 Konto Naziv Izvršenje 2019. Proračun za 2020. Plan 2021. Projekcija za 2022. Projekcija za 2023. 
 
 6 Prihodi poslovanja 40.693.237,12 36.702.384,00 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00 
 
 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 42.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 3 Rashodi poslovanja 23.853.768,27 27.344.006,00 26.116.674,00 24.942.750,00 22.708.850,00 
 
 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.224.759,39 33.289.866,81 9.582.621,00 8.385.250,00 10.619.150,00 
 
 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) -6.343.090,54 -23.931.488,81 998.205,00 1.996.500,00 1.996.500,00 
 
 Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine 10.304.794,47 11.472.148,72 0,00 0,00 0,00 
 
 Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2021.-2023 0,00 0,00 0,00 
 
 Ukupno Račun prihoda i rashoda 3.961.703,93 -12.459.340,09 998.205,00 1.996.500,00 1.996.500,00 
 
 B. RAČUN FINANCIRANJA 
 
 Konto Naziv Izvršenje 2019. Proračun za 2020. Plan 2021. Projekcija za 2022. Projekcija za 2023. 
 
 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.510.429,79 12.459.340,09 0,00 0,00 0,00 
 
 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 998.205,00 1.996.500,00 1.996.500,00 
 
 Neto financiranje (8 - 5) 7.510.429,79 12.459.340,09 -998.205,00 -1.996.500,00 -1.996.500,00 
 
 Ukupno prihodi i primici 48.245.866,91 49.161.724,09 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00 
 
 Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine 10.304.794,47 11.472.148,72 0,00 0,00 0,00 
 
 Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2021.-2023 0,00 0,00 0,00 
 
 Sveukupno prihodi i primici 58.550.661,38 60.633.872,81 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00 
 
 Ukupno rashodi i izdaci 47.078.527,66 60.633.872,81 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00  
 Višak/Manjak + Neto financiranje 11.472.133,72 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 

 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
 Konto Izvor Naziv Izvršenje 2019. Proračun za 2020. Plan 2021. Projekcija za 2022. Projekcija za 2023.  
 6 Prihodi poslovanja 40.693.237,12 36.702.384,00 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00  
 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.351.170,91 1.318.864,00 1.373.000,00 0,00 0,00  
 633 52 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 1.318.864,00 1.373.000,00  
 636 52 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.351.170,91 0,00 0,00  
 64 Prihodi od imovine 37.242.268,95 35.283.520,00 35.224.500,00 35.224.500,00 35.224.500,00  
 641 11 Prihodi od financijske imovine 17.455,28 11.000,00 10.500,00  
 642 11 Prihodi od nefinancijske imovine 37.224.813,67 35.272.520,00 35.214.000,00  
 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 28.413,30 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
  posebnim propisima i naknada       
 652 11 Prihodi po posebnim propisima 28.413,30 50.000,00 50.000,00  
 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 71.383,96 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00  
 683 11 Ostali prihodi 71.383,96 50.000,00 50.000,00 
 
 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 42.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 42.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 723 71 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 42.200,00 0,00 0,00  
 Ukupno prihodi 40.735.437,12 36.702.384,00 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00 



   
 Konto Izvor Naziv Izvršenje 2019. Proračun za 2020. Plan 2021. Projekcija za 2022. Projekcija za 2023.  
 3 Rashodi poslovanja 23.853.768,27 27.344.006,00 26.116.674,00 24.942.750,00 22.708.850,00  
 31 Rashodi za zaposlene 2.231.813,09 2.334.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00  
 311 11 Plaće (Bruto) 1.859.015,56 1.910.000,00 1.900.000,00  
 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 66.059,82 108.000,00 110.000,00  
 313 11 Doprinosi na plaće 306.737,71 316.000,00 300.000,00  
 32 Materijalni rashodi 17.710.520,89 20.459.320,00 19.708.250,00 19.062.550,00 16.862.550,00  
 321 11 Naknade troškova zaposlenima 59.394,04 63.000,00 63.000,00  
 322 11 Rashodi za materijal i energiju 145.870,23 156.000,00 141.000,00  
 323 11 52 81 Rashodi za usluge 17.236.043,97 20.019.020,00 19.236.250,00  
 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 269.212,65 221.300,00 268.000,00  
 34 Financijski rashodi 109.581,60 299.500,00 343.274,00 310.800,00 276.900,00  
 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 22.557,72 260.000,00 332.274,00  
 343 11 Ostali financijski rashodi 87.023,88 39.500,00 11.000,00  
 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.769.052,69 4.206.186,00 3.710.150,00 3.214.400,00 3.214.400,00  
 363 11 71 81 Pomoći unutar općeg proračuna 3.110.237,81 3.136.000,00 3.214.400,00  
 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 658.814,88 1.070.186,00 495.750,00  
 38 Ostali rashodi 32.800,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00  
 381 11 Tekuće donacije 32.800,00 25.000,00 25.000,00  
 383 11 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 20.000,00 
 
 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.224.759,39 33.289.866,81 9.582.621,00 8.385.250,00 10.619.150,00  
 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 412 11 Nematerijalna imovina 15.377,00 0,00 0,00  
 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.513.210,44 16.782.870,00 336.400,00 6.427.550,00 1.934.650,00  
 421 11 52 81 Građevinski objekti 15.260.344,94 16.732.870,00 326.400,00  
 422 11 Postrojenja i oprema 6.885,50 50.000,00 10.000,00  
 423 11 71 Prijevozna sredstva 245.980,00 0,00 0,00  
 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.696.171,95 16.506.996,81 9.246.221,00 1.957.700,00 8.684.500,00  
 451 11 52 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.696.171,95 16.506.996,81 9.246.221,00  
 Ukupno rashodi 47.078.527,66 60.633.872,81 35.699.295,00 33.328.000,00 33.328.000,00 



  
 B. RAČUN FINANCIRANJA 

 
 Konto Izvor Naziv Izvršenje 2019. Proračun za 2020. Plan 2021. Projekcija za 2022. Projekcija za 2023.  
 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.510.429,79 12.459.340,09 0,00 0,00 0,00  
 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 3.675,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00  
 816 11 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i 3.675,00 2.000,00 0,00 
   obrtnicima izvan javnog sektora     
 84 Primici od zaduživanja 7.506.754,79 12.457.340,09 0,00 0,00 0,00  
 844 11 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija 7.506.754,79 12.457.340,09 0,00 
   izvan javnog sektora     
 Ukupno primici 7.510.429,79 12.459.340,09 0,00 0,00 0,00 
 
 
   
 Konto Izvor Naziv Izvršenje 2019. Proračun za 2020. Plan 2021. Projekcija za 2022. Projekcija za 2023.  
 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 998.205,00 1.996.500,00 1.996.500,00  
 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 0,00 998.205,00 1.996.500,00 1.996.500,00  
 544 11 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 0,00 0,00 998.205,00 
   financijskih institucija izvan javnog sektora     
 Ukupno izdaci 0,00 0,00 998.205,00 1.996.500,00 1.996.500,00 



  

 II. POSEBNI DIO  
 Konto Izvor Naziv Izvršenje 2019. Proračun za 2020. Plan 2021. Projekcija za 2022. Projekcija za 2023. 
 
 RAZDJEL 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 
 
 47.078.527,66 60.633.872,81 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00 
 
 GLAVA 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 
 
 47.078.527,66 60.633.872,81 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00 
 
 KORISNIK 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 
 
 47.078.527,66 60.633.872,81 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00  
 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 47.078.527,66 60.633.872,81 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00  
 PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO 16.214.257,51 19.280.970,00 18.475.700,00 17.830.000,00 15.630.000,00 
 ODRŽAVANJE CESTA       
 T10010  REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA 14.729.176,62 15.630.000,00 15.630.000,00 15.630.000,00 15.630.000,00 
 0443 Građevinarstvo 
 
 3 Rashodi poslovanja 14.729.176,62 15.630.000,00 15.630.000,00 15.630.000,00 15.630.000,00  
 32 Materijalni rashodi 14.729.176,62 15.630.000,00 15.630.000,00 15.630.000,00 15.630.000,00  
 323 11 52 81 Rashodi za usluge 14.729.176,62 15.630.000,00 15.630.000,00 
 
 T10010  IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA 1.227.770,89 3.065.470,00 2.801.700,00 2.200.000,00 0,00 
 KOLNIKA       
 0443 Građevinarstvo  
 3 Rashodi poslovanja 1.227.770,89 3.065.470,00 2.801.700,00 2.200.000,00 0,00  
 32 Materijalni rashodi 1.227.770,89 3.065.470,00 2.801.700,00 2.200.000,00 0,00  
 323 11 52 Rashodi za usluge 1.227.770,89 3.065.470,00 2.801.700,00 
 
 T10010  IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI 257.310,00 585.500,00 44.000,00 0,00 0,00 
 0443 Građevinarstvo 
 
 3 Rashodi poslovanja 257.310,00 585.500,00 44.000,00 0,00 0,00  
 32 Materijalni rashodi 257.310,00 585.500,00 44.000,00 0,00 0,00  
 323 11 Rashodi za usluge 257.310,00 585.500,00 44.000,00 
 
 PROGRAM 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I 22.956.516,89 33.239.866,81 9.572.621,00 8.375.250,00 10.609.150,00 
 REKONSTRUKCIJA       
 K10020  GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA) 15.260.344,94 16.732.870,00 326.400,00 6.417.550,00 1.924.650,00 
 0443 Građevinarstvo 
 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.260.344,94 16.732.870,00 326.400,00 6.417.550,00 1.924.650,00  
 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.260.344,94 16.732.870,00 326.400,00 6.417.550,00 1.924.650,00



   
 421 11 52 81 Građevinski objekti 15.260.344,94 16.732.870,00 326.400,00 
 
 K10020  REKONSTRUKCIJA CESTA 7.696.171,95 16.506.996,81 9.246.221,00 1.957.700,00 8.684.500,00 
 0443 Građevinarstvo 
 
 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.696.171,95 16.506.996,81 9.246.221,00 1.957.700,00 8.684.500,00  
 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.696.171,95 16.506.996,81 9.246.221,00 1.957.700,00 8.684.500,00  
 451 11 52 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.696.171,95 16.506.996,81 9.246.221,00 
 
 PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH 3.110.237,81 3.136.000,00 3.214.400,00 3.214.400,00 3.214.400,00 
 CESTA       
 A10030  GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH 1.713.804,52 1.728.000,00 1.771.200,00 1.771.200,00 1.771.200,00 
 CESTA       
 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina  
 3 Rashodi poslovanja 1.713.804,52 1.728.000,00 1.771.200,00 1.771.200,00 1.771.200,00  
 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.713.804,52 1.728.000,00 1.771.200,00 1.771.200,00 1.771.200,00  
 363 11 71 81 Pomoći unutar općeg proračuna 1.713.804,52 1.728.000,00 1.771.200,00 
 
 A10030  GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH 1.396.433,29 1.408.000,00 1.443.200,00 1.443.200,00 1.443.200,00 
 CESTA       
 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina  
 3 Rashodi poslovanja 1.396.433,29 1.408.000,00 1.443.200,00 1.443.200,00 1.443.200,00  
 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.396.433,29 1.408.000,00 1.443.200,00 1.443.200,00 1.443.200,00  
 363 11 Pomoći unutar općeg proračuna 1.396.433,29 1.408.000,00 1.443.200,00 
 
 PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE 658.814,88 1.070.186,00 495.750,00 0,00 0,00  
 K10040  SUFINANCIRANJE OPĆINA 658.814,88 1.070.186,00 495.750,00 0,00 0,00 
 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 
 
 3 Rashodi poslovanja 658.814,88 1.070.186,00 495.750,00 0,00 0,00  
 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 658.814,88 1.070.186,00 495.750,00 0,00 0,00  
 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 658.814,88 1.070.186,00 495.750,00 
 
 PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE 22.557,72 290.000,00 1.330.479,00 2.296.300,00 2.262.400,00  
 A10050  DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA 0,00 290.000,00 1.330.479,00 2.296.300,00 2.262.400,00 
 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 
 
 3 Rashodi poslovanja 0,00 290.000,00 332.274,00 299.800,00 265.900,00  
 34 Financijski rashodi 0,00 290.000,00 332.274,00 299.800,00 265.900,00  
 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 260.000,00 332.274,00  
 343 11 Ostali financijski rashodi 0,00 30.000,00 0,00  
 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 998.205,00 1.996.500,00 1.996.500,00  
 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 0,00 998.205,00 1.996.500,00 1.996.500,00  
 544 11 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 0,00 0,00 998.205,00 
   financijskih institucija izvan javnog sektora    



 A10050  DUGOROČNI KREDIT-OTPLATA KAMATA 22.557,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 
 3 Rashodi poslovanja 22.557,72 0,00 0,00 0,00 0,00  
 34 Financijski rashodi 22.557,72 0,00 0,00 0,00 0,00  
 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 22.557,72 0,00 0,00 
 PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE 3.870.162,85 3.616.850,00 3.608.550,00 3.608.550,00 3.608.550,00  
 A10060  TROŠKOVI UPRAVE 2.291.207,13 2.397.000,00 2.373.000,00 2.373.000,00 2.373.000,00 
 0412 Opći poslovi vezani uz rad 
 3 Rashodi poslovanja 2.291.207,13 2.397.000,00 2.373.000,00 2.373.000,00 2.373.000,00  
 31 Rashodi za zaposlene 2.231.813,09 2.334.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00  
 311 11 Plaće (Bruto) 1.859.015,56 1.910.000,00 1.900.000,00  
 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 66.059,82 108.000,00 110.000,00  
 313 11 Doprinosi na plaće 306.737,71 316.000,00 300.000,00  
 32 Materijalni rashodi 59.394,04 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00  
 321 11 Naknade troškova zaposlenima 59.394,04 63.000,00 63.000,00 
 A10060  OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 1.556.693,22 1.169.850,00 1.225.550,00 1.225.550,00 1.225.550,00 
 0412 Opći poslovi vezani uz rad 
 3 Rashodi poslovanja 1.556.693,22 1.169.850,00 1.225.550,00 1.225.550,00 1.225.550,00  
 32 Materijalni rashodi 1.436.869,34 1.115.350,00 1.169.550,00 1.169.550,00 1.169.550,00  
 322 11 Rashodi za materijal i energiju 145.870,23 156.000,00 141.000,00  
 323 11 Rashodi za usluge 1.021.786,46 738.050,00 760.550,00  
 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 269.212,65 221.300,00 268.000,00  
 34 Financijski rashodi 87.023,88 9.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00  
 343 11 Ostali financijski rashodi 87.023,88 9.500,00 11.000,00  
 38 Ostali rashodi 32.800,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00  
 381 11 Tekuće donacije 32.800,00 25.000,00 25.000,00  
 383 11 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 20.000,00 
 A10060  NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA 22.262,50 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
 0412 Opći poslovi vezani uz rad 
 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.262,50 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00  
 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 412 11 Nematerijalna imovina 15.377,00 0,00 0,00  
 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.885,50 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00  
 422 11 Postrojenja i oprema 6.885,50 50.000,00 10.000,00 

 PROGRAM 1008 NABAVA SLUŽBENOG SLUŽBENIH 245.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 AUTOMOBILA ZA POTREBE OJ UPRAVE ZA CESTE VSŽ       
 K10000  SLUŽBENI AUTOMOBILI 245.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0451 Cestovni promet   
 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 245.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 245.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 423 11 71 Prijevozna sredstva 245.980,00 0,00 0,00 
 Ukupno rashodi i izdaci 47.078.527,66 60.633.872,81 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00



 
 2. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA, TE  RASHODA I IZDATAKA U UPRAVI ZA CESTE VSŽ 
 

2.1.Prihodi i primici 

Prihodi Uprave za ceste, sukladno čl.86.,  Zakona o cestama su godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se 

plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada),naknada za korištenje 

cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti, sredstva državnog proračuna, naknada za 

financiranje građenja i održavanja javnih cesta, naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj 

cesti i ostali izvori. 

 

Raspoloživa financijska sredstva za 2021.godinu planirana su sukladno ostvarenju u prethodnoj godini.  

 

Ukupni planirani prihodi i primici za  2021.godinu iznose 36.697.500 kn 

 

STRUKTURA UKUPNIH  PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI: 

64-Prihodi od imovine - sastoje se najvećim dijelom od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri 

registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za izvanredan prijevoz, naknade za prekomjernu uporabu javne 

ceste,  naknade za obavljanje pratećih djelatnosti i naknade za osnivanje prava služnosti /prava puta 

65-Prihodi od pristojbi - odnose se na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 

68-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - odnose se na  nadoknade troškova po sudskim sporovima i ostale 

prihode 

 

SAŽETAK SUKLADNO PRORAČUNSKOJ KLASIFIKACIJI - IZVORI FINANCIRANJA 

Uprava za ceste Vukovarsko- srijemske županije financira se iz:  

  
Izvor financiranja Prihodi i primici Rashodi i izdaci  
011 Opći prihodi i primici 35.324.500,00 35.324.500,00  
052 Ostale pomoći 1.373.000,00 1.373.000,00  
071 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 0,00 0,00 
 imovine i naknade s naslova osiguranja    
081 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 0,00 
 
UKUPNO: 36.697.500,00 36.697.500,00 

 

 
2.2. Rashodi i izdaci 

Ukupni rashodi i izdaci, sukladno raspoloživim sredstvima, usklađeni su sa ukupnim prihodima i primicima, te su 

detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu (po aktivnostima i projektima) financijskog plana, a obrazloženi u 

poglavlju 3. ovog Financijskog plana. 

U ovom poglavlju razrađeni su i prikazani prema fukcijskoj klasifikaciji. 

  
 Konto Izvor Naziv Plan 
 
 01 Opće javne usluge 
 
 3.710.150,00  
 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 
 
 3.214.400,00  
 RAZDJEL 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 3.214.400,00  
 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 3.214.400,00  
 3 Rashodi poslovanja 3.214.400,00  
 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.214.400,00  



 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.214.400,00  
 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.214.400,00  
 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.771.200,00  
 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.443.200,00 

 

 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 
 
 495.750,00  
 RAZDJEL 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 495.750,00  
 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 495.750,00  
 3 Rashodi poslovanja 495.750,00  
 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 495.750,00  
 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 495.750,00  
 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 495.750,00  
 36621 11 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 495.750,00 

 

 
 04 Ekonomski poslovi 
 
 32.987.350,00  
 0412 Opći poslovi vezani uz rad 
 
 3.608.550,00  
 RAZDJEL 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 3.608.550,00  
 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 3.608.550,00  
 3 Rashodi poslovanja 3.598.550,00  
 31 Rashodi za zaposlene 2.310.000,00  
 311 Plaće (Bruto) 1.900.000,00  
 3111 Plaće za redovan rad 1.900.000,00  
 3111 11 Plaće za redovan rad 1.900.000,00  
 312 Ostali rashodi za zaposlene 110.000,00  
 3121 Ostali rashodi za zaposlene 110.000,00  
 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00  
 31219 11 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 60.000,00  
 313 Doprinosi na plaće 300.000,00  
 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 300.000,00  
 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 300.000,00  
 32 Materijalni rashodi 1.232.550,00  
 321 Naknade troškova zaposlenima 63.000,00  
 3211 Službena putovanja 20.000,00  
 3211 11 Službena putovanja 20.000,00  
 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.000,00  
 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.000,00  
 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.000,00  
 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.000,00  
 322 Rashodi za materijal i energiju 141.000,00  
 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.000,00  
 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.000,00  
 3223 Energija 80.000,00  
 3223 11 Energija 80.000,00  
 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000,00  
 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000,00  
 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00  
 3225 11 Sitni inventar i auto gume 10.000,00  
 323 Rashodi za usluge 760.550,00  
 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000,00  
 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000,00  
 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.050,00  
 3232191 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat -ostalo 1.600,00  
 323223 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme/OSTALO 6.450,00 
   OSTALO   
 32323 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 25.000,00  



 3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00  
 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00  
 3234 Komunalne usluge 10.000,00  
 3234 11 Komunalne usluge 10.000,00  
 3235 Zakupnine i najamnine 41.000,00  
 3235 11 Zakupnine i najamnine 41.000,00  
 3237 Intelektualne i osobne usluge 55.000,00  
 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 55.000,00  
 3238 Računalne usluge 11.500,00  
 3238 11 Računalne usluge 11.500,00  
 3239 Ostale usluge 520.000,00  
 3239 11 Ostale usluge 520.000,00 
 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 268.000,00  
 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 155.000,00  
 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 155.000,00  
 3292 Premije osiguranja 35.000,00  
 3292 11 Premije osiguranja 35.000,00  
 3293 Reprezentacija 25.000,00  
 3293 11 Reprezentacija 25.000,00  
 3294 Članarine i norme 27.000,00  
 3294 11 Članarine i norme 27.000,00  
 3295 Pristojbe i naknade 15.000,00  
 3295 11 Pristojbe i naknade 15.000,00  
 3296 Troškovi sudskih postupaka 8.000,00  
 32961 11 Troškovi sudskih postupaka 8.000,00  
 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00  
 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00  
 34 Financijski rashodi 11.000,00  
 343 Ostali financijski rashodi 11.000,00  
 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.000,00  
 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.000,00  
 3433 Zatezne kamate 2.000,00  
 3433 11 Zatezne kamate 2.000,00  
 38 Ostali rashodi 45.000,00  
 381 Tekuće donacije 25.000,00  
 3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00  
 3811 11 Tekuće donacije u novcu 25.000,00  
 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00  
 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.000,00  
 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.000,00  
 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00  
 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00  
 422 Postrojenja i oprema 10.000,00  
 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00  
 4221 11 Uredska oprema i namještaj 10.000,00 

 

 0443 Građevinarstvo 
 
 28.048.321,00  
 RAZDJEL 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 28.048.321,00  
 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 28.048.321,00  
 3 Rashodi poslovanja 18.475.700,00  
 32 Materijalni rashodi 18.475.700,00  
 323 Rashodi za usluge 18.475.700,00  
 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.475.700,00  
 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 18.225.700,00  
 323211 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.UG. 14.110.000,00 
   REDOVNO.UG.   
 323212 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih 2.801.700,00 
   objekata/IZV.ODRŽAVANJE  
   IZV.ODRŽAVANJE   



 323214 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.-SOL 800.000,00 
   RED.-SOL   
 323216 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/NADZOR 44.000,00 
   NADZOR   
 323218 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SL.V.NAKN. 470.000,00 
   SLIVNA VODNA NAKNADA   
 32322 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 250.000,00  
 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.572.621,00  
 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 326.400,00 
 421 Građevinski objekti 326.400,00  
 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 326.400,00  
 421311 11 Ceste NADZOR 6.400,00  
 42139 11 Ostali slični prometni objekti 320.000,00  
 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.246.221,00  
 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.246.221,00  
 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.246.221,00  
 45111 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.998.521,00 
  52    
 45112 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima NADZOR 227.700,00  
 45115 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PUG LOKACIJSKA ISL 20.000,00 

 

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 
 
 1.330.479,00  
 RAZDJEL 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 1.330.479,00  
 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 1.330.479,00  
 3 Rashodi poslovanja 332.274,00  
 34 Financijski rashodi 332.274,00  
 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 332.274,00  
 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 332.274,00 
  institucija izvan javnog sektora   
 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija 332.274,00 
   izvan javnog sektora   
 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 998.205,00  
 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 998.205,00  
 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 998.205,00 
  financijskih institucija izvan javnog sektora   
 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan 998.205,00 
  javnog sektora   
 54432 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 998.205,00 
   sektora - dugoročnih  

 

 Ukupno rashodi i izdaci 36.697.500,00 
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3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa: 

-1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA 

-1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA 

-1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

-1004 SUFINANCIRANJE OPĆINA 

-1005 ZADUŽIVANJE 

-1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE 

 

Ishodište i glavni temelj za određivanje prioriteta prilikom izračuna i ocjene potrebnih sredstava za provođenje 

programa je opći i trajni interes svih civilnih i gospodarskih subjekata za daljnjim razvitkom prometne 

infrastrukture, kao kapitalne pretpostavke bržeg ukupnog razvitka županije. 

 

OPIS PROGRAMA 

 

 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA 

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće projekte: 

ŠIFRA I NAZIV 
AKTIVNOSTI/ 

PROJEKTA 

IZVRŠENJE 
2019. 
U KN 

PLAN ZA 
2020. 
U KN 

PLAN ZA 
2021. 
U KN 

PLAN ZA 
2022. 
U KN 

PLAN ZA 
2023. 
U KN 

1001T00001  -
REDOVNO 
ODRŽAVANJE CESTA 

14.729.177 15.630.000 15.630.000 15.630.000 15.630.000 

1001T00002 -
IZVANREDNO 
ODRŽAVANJE CESTA - 
OBNOVA KOLNIKA 

1.227.771 3.065.470 2.801.700 2.200.000 0,00 

1001T00005 -
IZVANREDNO 
ODRŽAVANJE CESTA – 
OSTALI IZDACI 

257.310 585.500 44.000,00 0,00 0,00 

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja: 

 *Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih 

vozila, te ostali izvori  financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine), 

 *Izvor 52 - sredstva državnog proračuna i proračuna županije i gradova/općina temeljem sklopljenih 

ugovora o sufinanciranju  

  

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 

 

1001T00001 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA 

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama 

uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti 

prometa na njima, a odnosi se na nabavku soli koja se koristi kao sredstvo za otapanje u zimskim uvjetima na 

cestama, na slivnu vodnu naknadu, na redovno održavanje semaforske signalizacije i brojača prometa te na usluge 

tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ. 

Ova stavka planirana je na istoj razini kao i u 2020. godini, te se u projekcijama za 2022.g. i 2023.g. planira na toj 

razini. 



 
 

17 

 

1001T00002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OBNOVA KOLNIKA 

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a obavljaju se i radi 

mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i 

povećanja sigurnosti prometa. Ovim projekcijama planirani izdaci odnose se na 2021.godinu i to na sanaciju 

mosta preko rijeke Biđ  u Cerni na ŽC4170 i sanaciju LC 46034 Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174). U 2022. Godini 

planira se izvanredno održavanje mosta na rijeci Bosut u Cerni na ŽC4170. 

 

1001T00005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI 

Ovim projekcijama izdaci po ovoj osnovi planirani su za potrebe stučnog nadzora sanacije mosta preko rijeke Biđ  

u Cerni na ŽC4170. 

 

CILJEVI 

Sprječavanje propadanja ceste, omogućavanje sigurnog odvijanja prometa, smanjenje troškova korisnika dobrim 

stanjem cesta, zaštita ceste od korisnika i trećih osoba, zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog 

prometa. 

 

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE 

Zakon o  cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Opći tehnički uvjeti za radove na javnim 

cestama,Zakon o gradnji (NN153/13,13/19), Zakon  o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

98/19),Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( NN 96/16)  

 

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA 

Na realizaciji programa angažirano je 10 djelatnika  Uprave za ceste VSŽ, kao i pravne i fizičke osobe kojima je 

sukladno propisima o  javnoj i jednostavnoj nabavi povjereno održavanje cesta. 

 

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA 

Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dosvesti do dodatnih troškova na realizaciji programa. 

 

Ishodište/temelj za program  1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA je Pravilnik o održavanju 

i zaštiti javnih cesta koji održavanje dijeli na redovno i izvanredno. Pravilnikom su propisane sve vrste radova, 

opseg i rokovi istih, te kontrola i nadzor nad izvođenjem. Osnovni cilj ovog programa je sprječavanje propadanja 

cesta i omogućavanje odvijanja sigurnog prometa. Dionice cesta na kojima se izvode radovi izvanrednog 

održavanja predlažu se prema ocjeni stanja kolnika, stupnju oštećenosti, prometnoj sigurnosti, frekvenciji, 

intenzitetu i protočnosti prometa. 

 

1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA 

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće projekte: 

 

ŠIFRA I NAZIV 
AKTIVNOSTI/ PROJEKTA 

IZVRŠENJE 
2019. 
U KN 

PLAN ZA 
2020. 
U KN 

PLAN ZA 
2021. 
U KN 

PLAN ZA 
2022. 
U KN 

PLAN ZA 
2023. 
U KN 

1002K100001 GRAĐENJE 
(MODERNIZACIJA CESTA) 

15.260.345 16.732.870 326.400 6.417.550 1.924.650 

1002K100002  
REKONSTRUKCIJA CESTA 

7.696.172 16.506.997 9.246.221 1.957.700 8.684.500 
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Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su: 

 *Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih   

vozila, te ostali izvori  financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine), 

 *Izvor 52 - sredstva državnog proračuna i proračuna županije i gradova/općina temeljem sklopljenih 

ugovora o sufinanciranju  

 

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 

 

1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA) 

Ovaj program planiran je u 2021. godini kroz izgradnju autobusnog sajališta u naselju Jarmina na ŽC4149. 

Projekcijama seza 2022.g  predviđa izvršenje programa kroz 2.fazu izgradnje dionice od Prkovaca do ulaza u 

B.Gredu., a u 2023.g. nastavak izgradnje. 

 

1002K100002  REKONSTRUKCIJA CESTA 

Ovaj program planira se u 2021.g. izvršiti kroz rekonstrukciju i nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije ŽC 

4194 D46 - N.Jankovci - Ž4172 dionica od željezničke pruge do kanala Vidor i  ŽC4136 Nuštar (D55) - Cerić - A.G. 

Grada Vinkovci - Rekonstrukcija raskrižja u Bogdanovcima u kružni tok. 

 

Projekcijama se predviđa: 

2022.g. 

ŽC 4194 - završetak rekonstrukcije od kanala Vidor  

2023.g. 

ŽC4195 - rekonstrukcija ceste od D57 do Svinjarevaca  

LC46017 - rekonstrukcija dionice kroz B.Gredu  

 

CILJEVI 

Najvažniji cilj programa je nastaviti ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta u cilju ispunjenja općih 

strateških ciljeva razvoja javnih cesta. 

 

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE 

Zakon o  cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Opći tehnički uvjeti za radove na javnim 

cestama,Zakon o gradnji (NN153/13,13/19), Zakon  o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

98/19),Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( NN 96/16)  

 

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA 

Na realizaciji programa angažirano je 10 djelatnika  Uprave za ceste VSŽ, kao i pravne osobe kojima je sukladno 

propisima o  javnoj i jednostavnoj nabavi povjereno obavljanje geodetskih i projektantskih usluga, te izvođenje 

radova izgradnje. 

 

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA 

Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dosvesti do dodatnih troškova na realizaciji programa. 

 

Ishodište/temelj za program  1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA je ocjena stanja kolnika, 

stupanj oštećenosti, prometna sigurnost, frekvencija, intenzitet i protočnost prometa. 

 

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovih programa zasnivaju se i na stručnom vrednovanju i 

ocjeni opravdanosti i učinkovitosti projekata, te raspoloživim financijskim sredstvima, koja se raspoređuju na 
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racionalan i optimalan način u okvirima Strategije prometnog razvitka RH. Programima se planira ostvariti 

definirane ciljeve razvoja javnih cesta na području Vukovarsko – srijemske županije. 

 

 

1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti: 

 

ŠIFRA I NAZIV 
AKTIVNOSTI/ PROJEKTA 

IZVRŠENJE 
2019. 
U KN 

PLAN ZA 
2020. 
U KN 

PLAN ZA 
2021. 
U KN 

PLAN ZA 
2022. 
U KN 

PLAN ZA 
2023. 
U KN 

1003A100001 GRAD 
VINKOVCI 

1.713.805 1.728.000 1.771.200 1.771.200 1.771.200 

1003A00002 GRAD 
VUKOVAR 

1.396.433 1.408.000 1.443.200 1.443.200 1.443.200 

 

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja: 

 *Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih 

vozila, te ostali izvori  financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine), 

  

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 

1003A100001 GRAD VINKOVCI – FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

1003A00002 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

Ove aktivnosti planiraju se za sve tri godine sukladno planu ostvarenja prihoda od naknade za uporabu javnih 

cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (9,8% od navedenih prihoda). 

 

CILJEVI 

Decentralizacija upravljanja javnim cestama u svrhu ispunjenja općih strateških ciljeva razvoja javnih cesta. 

 

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE 

Zakon o  cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), 

Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12), Pravilnik o naplati godišnje naknade za 

uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN130/12), Pravilnik o visini godišnje 

naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/2015)  

 

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA 

Na realizaciji programa angažirano je 5 djelatnika  Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije. 

 

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA 

Nepredviđeni rashodi mogu se odnositi na povećanje sredstava za financiranje u smislu povećanja naknade iz koje 

se vrši obračun financiranja.  

 

Ishodište/temelj za program  1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA je Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( 

NN 44/12) i čl. 108. Zakona o cestama  ( NN 84/11), te  Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih 

cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12).  Od 01.07.2012. godine dio cesta koje su 

bile pod ingerencijom Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, točnije 69.06 km prelazi na upravljanje 

velikim gradovima, te se u skladu s tim vrši prijenos financijskih sredstava gradovima Vukovaru i Vinkovcima. 
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1004 SUFINANCIRANJE 

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti: 

 

ŠIFRA I NAZIV 
AKTIVNOSTI/ PROJEKTA 

IZVRŠENJE 
2019. 
U KN 

PLAN ZA 
2020. 
U KN 

PLAN ZA 
2021. 
U KN 

PLAN ZA 
2022. 
U KN 

PLAN ZA 
2023. 
U KN 

1004T100005 - 
SUFINANCIRANJE OPĆINA 

658.815 1.070.186 495.750 - - 

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja: 

 *Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih 

vozila, te ostali izvori  financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine), 

  

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 

1004T100005 - SUFINANCIRANJE OPĆINA - ovaj tekući program ne planira  projekcijama za 2022. i 2023.godinu, 

dok je  Financijskim planom za 2021.g., planirano sufinanciranje izgradnje autobusnog stajališta  uz ŽC 4193 u 

Čovićevoj ulici u Privlaci. 
 

CILJEVI 

Osiguranje učinkovite provedbe projekata koji doprinose zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta 

Uprave za ceste VSŽ u svrhu podizanja kvalitete života na području Vukovarsko - srijemske županije. 
 

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE 

Zakon o  cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama, 

Zakon o gradnji (NN153/13,13/19), Zakon  o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 

Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( NN 96/16), Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN119/07) 
 

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA 

Na realizaciji programa angažira se 7 djelatnika  Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije,  te djelatnici 

jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave koja sudjeluje u projektu sufinanciranja. 
 

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA 

Nepredviđeni rizici odnose se na dopune projekata sukladno dozvolama upravnog tijela velikog grada odnosno, 

upravnog tijela županije, nadležnog za zahvate koji se provode u područjima njihove nadležnosti, te samim time 

povećanjem rashoda u skladu s dopunama. 
 

Ishodište/temelj za program 1004 SUFINANCIRANJE OPĆINA- KAPITALNE POMOĆI su zahtjevi općina na području 

VSŽ, te raspoloživa financijska sredstva koja se raspoređuju na racionalan i optimalan način u svrhu  povećanja 

sigurnosti sudionika u prometu, kao i  općeg i trajnog interesa svih korisnika projekata (školska djeca, civilni i 

gospodarski subjekti…) 
 

1005 ZADUŽIVANJE 

Ovaj program provodi se kroz sljedeće aktivnosti: 

ŠIFRA I NAZIV 
AKTIVNOSTI/ PROJEKTA 

IZVRŠENJE 
2019. 
U KN 

PLAN ZA 
2020. 
U KN 

PLAN ZA 
2021. 
U KN 

PLAN ZA 
2022. 
U KN 

PLAN ZA 
2023. 
U KN 

1005A100001 - 
DUGOROČNI KREDIT - 
OTPLATA ANUITETA  

- - 998.205 1.996.500 1.996.500 

1005A100002 - 
DUGOROČNI KREDIT - 
OTPLATA KAMATA 

- 260.000 332.274 299.800 265.900 
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Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja: 

 *Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih 

vozila, te ostali izvori  financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine), 

 

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 

1005A100001 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA  

1005A100002 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA KAMATA  

Ove aktivnosti planirane planom i projekcijama odnose se na otplatu kredita i pripadajućih kamataostvarenog za 

financiranje realizacije investicijskih projekata (izgradnja LC 46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520)). 

 

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE 

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Odluka o osnivanjuUprave za ceste Vukovarsko – srijemske 

županije, Statut Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, Odluka o davanju suglasnosti o dugoročnom 

zaduživanju Županijske skupštine Vukovarsko - srijemske županije 

 

CILJEVI 

Cilj programa otplate kredita je realizacija kapitalnih ulaganja u osnovna sredstva, te osiguranje uredne otplate 

kreditnih obveza. 

 

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA 

U realizaciju programa uključene su bankarske institucije, Ravnatelj, Voditelj OJ opći poslovi, te odgovorna osoba 

u računovodstvu Uprave za ceste 

 

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA 

S obzirom na fiksnu kamatnu stopu ne predviđa se neočekivani rast kamatnih stopa, niti promjena tečaja koja 

može imati utjecaja na otplatu kreditnih obveza (kunski kredit). Eventualni mogući rizici odnose se na kašnjenje  s 

otplatom anuiteta, što bi za posljedicu imalo nepredviđene rashode zateznih kamata u visini od 8,30% godišnje 

(nepromjenjiva) 

 

Ishodište/temelj za program 1005 ZADUŽIVANJE je osiguranje financijskih potreba Uprave za ceste Vukovarsko - 

srijemske županije za investicije, postizanjem najnižeg troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika, 

a sve u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), te je potrebno planirati otplatuanuiteta i 

kamata za dugoročni kredit. 

 

1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE 

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti: 

 

ŠIFRA I NAZIV 
AKTIVNOSTI/ PROJEKTA 

IZVRŠENJE 
2019. 
U KN 

PLAN ZA 
2020. 
U KN 

PLAN ZA 
2021. 
U KN 

PLAN ZA 
2022. 
U KN 

PLAN ZA 
2023. 
U KN 

1006A100001 TROŠKOVI 
UPRAVE 

2.291.207 2.397.000 2.373.000 2.373.000 2.373.000 

1006A100002 OSTALI 
TROŠKOVI POSLOVANJA 

1.556.693 
 

1.169.850 
1.225.550 1.225.550 1.225.550 

1006A100003 NABAVA 
OPREME I 
INFORMATIZACIJA 

22.263 50.000 10.000 10.000 10.000 
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Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja: 

 *Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih  

   vozila, te ostali izvori  financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine, od pristojbi, te ostali  

   prihodi). 

  

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 

 

1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE 

Troškovi uprave odnose se na rashode za zaposlene (plaće, službena putovanja, naknade za prijevoz, te stručno 

usavršavanje) i planirani su u istom iznosu za predmetno plansko razdoblje. 

 

1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 

Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova 

osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pristojbe, naknade, bankarske 

usluge isl. Ovi troškovi planirani su za predmetno plansko razdoblje. 

 

1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA 

Ova aktivnost obuhvaća nabavu nove dugotrajne imovine u obliku računalne opreme. 

 

CILJEVI 

Glavni cilj programa je osiguranje redovnog funkcioniranja Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije te 

izvršavanje poslova iz djelokruga rada, kao i uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima, 

dograđivanje profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja i razvijanje programa 

razvoja postojećih zaposlenika za preuzimanje složenijih zadaća. 

 

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE 

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), 

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Odluka o osnivanju 

Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, Statut Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, 

Pravilnik o radu, plaćama i drugim primanjima djelatnika 

 

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA 

Program realiziraju djelatnici Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije. 

 

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA 

Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dosvesti do dodatnih troškova na realizaciji programa. 

 

Ishodište/temelj za program  1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE - Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za 

provođenje aktivnosti u sklopu ovog programa zasnivaju se na broju djelatnika i članova upravnog vijeća, uvidu u 

predmete sudskih sporova, te ostvarenju u prethodnim godinama i raspoloživim financijskim sredstvima, koja se 

raspoređuju na racionalan i optimalan način.  
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4.  USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S DOKUMENTIMA 

 DUGOROČNOG RAZVOJA 

 

 

Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta na području Vukovarsko – srijemske županije temelje se na ocjeni 

položaja i značenja Županije u Republici Hrvatskoj, prostorne raščlanjenosti i oblika njenog teritorija, te 

međusobne zavisnosti pojedinih njenih dijelova (općine i gradovi). Opći strateški ciljevi proizlaze iz postavljene 

misije Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije. 

 

 

 Popis zadanih ciljeva 
 
 
 
Šifra Naziv-cilj/ Mjera / Pokazatelj rezultata Opis   
01 KVALITETNO POVEZIVANJE ŽUPANIJE SA 
 SUSJEDNIM ŽUPANIJAMA TE  MEĐUSOBNIH 
 GLAVNIH RAZVOJNIH SREDIŠTA  
01.01 ULAGANJA U IZGRADNJU ŽUPANIJSKIH I 
 LOKALNIH CESTA  
01.01.01 IZGRADNJA ŽC I LC SMANJENJE TROŠKOVA KORISNIKA DOBRIM 
  STANJEM CESTA 
  UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA NA 
  PODRUČJU VSŽ  
01.02 ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU 
 ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
01.02.01 REKONSTRUKCIJA ŽC I LC BOLJE UKLJUČIVANJE U MREŽU DRŽAVNIH 
  CESTA U SKLADU S INTERESOM ŽUPANIJE 
  ALTERNATIVNO POVEZIVANJE UNUTAR 
  ŽUPANIJE I SA SUSJEDNIM ŽUPANIJAMA  
 
02 ZAŠTITA PROSTORA I OKOLIŠA KROZ 
 OBNOVLJENE I NOVOIZGRAĐENE PROMETNE 
 SUSTAVE  
02.01 ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH 
 OSOBA; ZAŠTITA OKOLIŠA OD CESTE I 
 CEST.PROMETA  
02.01.01 REDOVNO ODRŽAVANJE ŽC I LC SIGURNOST FUNKCIONIRANJA PROMET AU SVIM 
  UVJETIMA I ZAŠTITA SUDIONIKA U PROMETU 
  ODRŽAVANJE PROHODNOSTI I TEHNIČKE 
  ISPRAVNOSTI CESTA 
  SPRJEČAVANJE PROPADANJA CESTE 
  OMOGUĆAVANJE SIGURNOG ODVIJANJA 
  PROMETA 
  ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH OSOBA 
  ZAŠTITA OKOLIŠA OD ŠTETNOG UTJECAJA 
  CESTE I CESTOVNOG PROMETA  
 
 
03 POSTUPNO RJEŠAVANJE KRITIČNIH DIONICA 
 I OBJEKATA  
03.01 ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE 
 ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
03.02 SUFINANCIRANJE OPĆINA  
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04 OSTALA ULAGANJA U ODRŽAVANJE 
 CESTOVNE MREŽE  
04.02 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA  
04.02.01 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA U GRAD VINKOVCI I GRAD 
 VELIKIM GRADOVIMA VUKOVAR-DECENTRALIZACIJA UPRAVLJANJA 
  JAVNIM CESTAMA  
 
 
05 BRZE I POUZDANE JAVNE USLUGE 
 GRAĐANIMA I DRUGIM STRANKAMA  
 
05.01 RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I OSIGURANJE 
 REDOVNOG FUNKCIONIRANJA UPRAVE  
 
05.01.01 TROŠKOVI UPRAVE OSIGURANJE REDOVNOG FUNKCIONIRANJA 
  DJELATNOSTI I IZVRŠAVANJA POSLOVA IZ 
  DJELOKRUGA RADA 
  STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE 
  ODRŽAVANJE KVALITETE ZAPOSLENOG 
  KOLEKTIVA I KVALITETE DJELATNOSTI  
05.01.02 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA JAČANJE ETIČKE RAZINE I TRANSPARENTNOSTI 
  (SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, WEB STRANICA I 
  JAVNI MEDIJI, ETIČKI KODEKS, JAVNA NABAVA) 
  ZADOVOLJSTVO GRAĐANA SA PRUŽENIM 
  JAVNIM USLUGAMA  
05.01.03 OPREMA I INFORMATIZACIJA DOGRAĐIVANJE PROFESIONALNIH ZNANJA I 
  VJEŠTINA U SVRHU POBOLJŠANJA STRATEGIJE 
  POSLOVANJA I RAZVIJANJE PROGRAMA 
  RAZVOJA POSTOJEĆIH ZAPOSLENIKA ZA 
  PREUZIMANJE SLOŽENIJIH ZADAĆA 

 

 

 

Financijski ciljevi: likvidnost, učinkovitost, fiskalna učinkovitost, stabilnost, efektivnost. 

 

Planovi na godišnjoj razini prate strateške planove. 

 

Veza:  -Razvojna strategija Vukovarsko - srijemske županije 

 -Prostorni plan uređenja JLP(R)S na području VSŽ 

 -Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu/upravljanju  

 Uprave za ceste VSŽ 

 

 Godišnji planovi Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije kroz programe rada podržavaju  

utvrđene opće strateške ciljeve, kao i financijske ciljeve.  

 

 

U nastavku se daje pregled povezanosti godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima.
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 Odgovornost 

 za provedbu 

 mjere 

 

 Program / Naziv programa / Plan 2021. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata  Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 

 Aktivnost aktivnosti  2022. 2023.   2021. 2022. 2023. 

 
 CILJ 1. KVALITETNO POVEZIVANJE ŽUPANIJE SA SUSJEDNIM ŽUPANIJAMA TE  MEĐUSOBNIH GLAVNIH RAZVOJNIH SREDIŠTA  
 Mjera 1.1.: ULAGANJA U IZGRADNJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
 1002 GRAĐENJE, 326.400,00 6.417.550,00 1.924.650,00 001 001 
  MODERNIZACIJA I      
  REKONSTRUKCIJA       
 1002 GRAĐENJE 326.400,00 6.417.550,00 1.924.650,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 1 001 001 
  (MODERNIZACIJA           
  CESTA)            
 1005 ZADUŽIVANJE 1.330.479,00 2.296.300,00 2.262.400,00 001 001  
 1005 DUGOROČNI KREDIT 1.330.479,00 2.296.300,00 2.262.400,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 1 001 001 
  - OTPLATA ANUITETA            
 Mjera 1.2.: ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 
 
 1002 GRAĐENJE, 9.246.221,00 1.957.700,00 8.684.500,00 001 001 
  MODERNIZACIJA I      
  REKONSTRUKCIJA       
 1002 REKONSTRUKCIJA 9.246.221,00 1.957.700,00 8.684.500,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 2 1 2 001 001 
  CESTA     ŽC I LC      
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 Odgovornost 

 za provedbu 

 mjere 

 

 Program / Naziv programa / Plan 2021. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 

 Aktivnost aktivnosti  2022. 2023.  2020. 2021. 2022. 2023. 

 
 CILJ 2. ZAŠTITA PROSTORA I OKOLIŠA KROZ OBNOVLJENE I NOVOIZGRAĐENE PROMETNE SUSTAVE  
 Mjera 2.1.: ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH OSOBA; ZAŠTITA OKOLIŠA OD CESTE I CEST.PROMETA 
 
 1001 REDOVNO I 15.630.000,00 15.630.000,00 15.630.000,00 001 001 
  IZVANREDNO      
  ODRŽAVANJE      
  CESTA       
 1001 REDOVNO 15.630.000,00 15.630.000,00 15.630.000,00 2.1.1 REDOVNO 624,178 624,178 624,178 624,178 001 001 
  ODRŽAVANJE CESTA     ODRŽAVANJE ŽC I       
       LC       
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 Odgovornost 

 za provedbu 

 mjere 

 

 Program / Naziv programa / Plan 2021. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata  Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 

 Aktivnost aktivnosti  2022. 2023.   2021. 2022. 2023. 

 

 CILJ 3. POSTUPNO RJEŠAVANJE KRITIČNIH DIONICA I OBJEKATA  
 Mjera 3.1.: ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 
 
 1001 REDOVNO I 2.845.700,00 2.200.000,00 0,00 001 001 
  IZVANREDNO      
  ODRŽAVANJE      
  CESTA       
 1001 IZVANREDNO 44.000,00 0,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001 
  ODRŽAVANJE CESTA     ODRŽAVANJE   
  - OSTALI IZDACI     CESTA2                             -                             -    
 1001 IZVANREDNO 2.801.700,00 2.200.000,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001 
  ODRŽAVANJE CESTA     ODRŽAVANJE   
  OBNOVA KOLNIKA     CESTA                                                                     2                             1                            -    
 Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA 
 
 1004 SUFINANCIRANJE 495.750,00 0,00 0,00 001 001  
 1004 SUFINANCIRANJE 495.750,00 0,00 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE                                                  1                             -                             - 001 001 
  OPĆINA        
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 Odgovornost 

 za provedbu 

 mjere 

 

 Program / Naziv programa / Plan 2021. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 

 Aktivnost aktivnosti  2022. 2023.  2020. 2021. 2022. 2023. 

 
 CILJ 4. OSTALA ULAGANJA U ODRŽAVANJE CESTOVNE MREŽE  
 Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA  
 1003 FINANCIRANJE 3.214.400,00 3.214.400,00 3.214.400,00 001 001 
  NERAZVRSTANIH      
  CESTA       
 1003 GRAD VINKOVCI - 1.771.200,00 1.771.200,00 1.771.200,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 69,06 001 001 
  FINANCIRANJE     NERAZVRSTANIH       
  NERAZVRSTANIH     CESTA U VELIKIM       
  CESTA     GRADOVIMA        
 1003 GRAD VUKOVAR - 1.443.200,00 1.443.200,00 1.443.200,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 69,06 001 001 
  FINANCIRANJE     NERAZVRSTANIH       
  NERAZVRSTANIH     CESTA U VELIKIM       
  CESTA     GRADOVIMA 
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 Odgovornost 

 za provedbu 

 mjere 

 

 Program / Naziv programa / Plan 2021. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata  Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 

 Aktivnost aktivnosti  2022. 2023.   2021. 2022. 2023. 

 

 CILJ 5. BRZE I POUZDANE JAVNE USLUGE GRAĐANIMA I DRUGIM STRANKAMA  
 Mjera 5.1.: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I OSIGURANJE REDOVNOG FUNKCIONIRANJA UPRAVE 
 
 1006 POSLOVANJE 3.608.550,00 3.608.550,00 3.608.550,00 001 001 
  UPRAVE ZA CESTE       
 1006 TROŠKOVI UPRAVE 2.373.000,00 2.373.000,00 2.373.000,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE  12 12 12 001 001  
 1006 OSTALI TROŠKOVI 1.225.550,00 1.225.550,00 1.225.550,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI  10 10 10 001 001 
  POSLOVANJA     POSLOVANJA        
 1006 NABAVA OPREME I 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.1.3 OPREMA I  5 - - 001 001 
  INFORMATIZACIJA     INFORMATIZACIJA        
SVEUKUPNO: 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00 
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.5. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJEN NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ŽUC-a VSŽ U PRETHODNIM 

GODINAMA  

 

Zakon o proračunu u članku 30. Obvezuje na upotrebu i razvoj pokazatelja uspješnosti koje je potrebno definirati u Obrazloženju financijskog plana.  U nastavku se kroz 

tablicu br.2.  analiziraju pokazetelji učinka i rezultata na način koji je određen Zakonom o proračunu. 

 

Tablica br.2.Pokazatelji uspješnosti (učinaka i aktivnosti-rezultata) u ostvarenju općih strateških ciljeva putem godišnjih ciljeva u 2020. godini na dan 30.11.2020.g. 

 

 Odgovornost 

 za provedbu 

 mjere 

 

 Program / Naziv programa / Plan 2020. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata  Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 

 Aktivnost aktivnosti  30.11.2020 2021. i 2022.   2020. 2021. 2022. 
 
 CILJ 1. KVALITETNO POVEZIVANJE ŽUPANIJE SA SUSJEDNIM ŽUPANIJAMA TE  MEĐUSOBNIH GLAVNIH RAZVOJNIH SREDIŠTA  
 Mjera 1.1.: ULAGANJA U IZGRADNJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
 1002 GRAĐENJE, 16.732.870,00 13.126.491,23 8.342.200,00 001 001 
  MODERNIZACIJA I      
  REKONSTRUKCIJA      
 78,45% 0,00  
 1002K100201 GRAĐENJE 16.732.870,00 13.126.491,23 8.342.200,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 - 001 001 
  (MODERNIZACIJA           
  CESTA)           
 78,45% 0,00  
 1005 ZADUŽIVANJE 290.000,00 257.342,11 1.332.000,00 001 001  
 88,74% 2.298.000,00  
 1005A100501 DUGOROČNI 290.000,00 257.342,11 1.332.000,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 - 001 001 
  KREDIT - OTPLATA           
  ANUITETA           
 88,74% 2.298.000,00  
 Mjera 1.2.: ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 
 
 1002 GRAĐENJE, 16.506.996,81 6.181.284,38 2.612.050,00 001 001 
  MODERNIZACIJA I      
  REKONSTRUKCIJA      
 37,45% 9.988.250,00  
 1002K100202 REKONSTRUKCIJA 16.506.996,81 6.181.284,38 2.612.050,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 3 1 3 001 001 
  CESTA     ŽC I LC      
 37,45% 9.988.250,00 
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 Odgovornost 

 za provedbu 

 mjere 

 

 Program / Naziv programa / Plan 2020. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 

 Aktivnost aktivnosti  30.11.2020 2021. i 2022.  2019. 2020. 2021. 2022. 
 
  

CILJ 2. ZAŠTITA PROSTORA I OKOLIŠA KROZ OBNOVLJENE I NOVOIZGRAĐENE PROMETNE SUSTAVE  
 
 Mjera 2.1.: ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH OSOBA; ZAŠTITA OKOLIŠA OD CESTE I CEST.PROMETA  
 1001 REDOVNO I 15.630.000,00 14.812.966,21 15.586.000,00 001 001 
  IZVANREDNO      
  ODRŽAVANJE      
  CESTA      
 94,77% 15.586.000,00  
 1001T100101 REDOVNO 15.630.000,00 14.812.966,21 15.586.000,00 2.1.1 REDOVNO 624,178 624,178 624,178 624,178 001 001 
  ODRŽAVANJE     ODRŽAVANJE ŽC I       
  CESTA     LC       
 94,77% 15.586.000,00 

 
        

CILJ 3. POSTUPNO RJEŠAVANJE KRITIČNIH DIONICA I OBJEKATA  
 
 Mjera 3.1.: ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 
 
 1001 REDOVNO I 3.650.970,00 3.140.986,15 0,00 001 001 
  IZVANREDNO      
  ODRŽAVANJE      
  CESTA      
 86,03% 0,00  
 1001T100102 IZVANREDNO 3.065.470,00 3.047.236,15 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001 
  ODRŽAVANJE     ODRŽAVANJE   
  CESTA OBNOVA     CESTA   
  KOLNIKA        
 99,41% 0,00  
 1001T100105 IZVANREDNO 585.500,00 93.750,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001 
  ODRŽAVANJE     ODRŽAVANJE   
  CESTA - OSTALI     CESTA   
  IZDACI        
 16,01% 0,00  
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 Odgovornost 

 za provedbu 

 mjere 

 

 Program / Naziv programa / Plan 2020. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata  Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 

 Aktivnost aktivnosti  30.11.2020 2021. i 2022.   2020. 2021. 2022. 

 
 
Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA 
 
 1004 SUFINANCIRANJE 1.070.186,00 256.446,57 0,00 001 001  
 23,96% 0,00  
  
1004K100401 SUFINANCIRANJE 1.070.186,00 256.446,57 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE 001 001 
  OPĆINA        
 23,96% 0,00 
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 Odgovornost  za provedbu  mjere  
 Program / Naziv programa / Plan 2020. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 
 Aktivnost aktivnosti  30.11.2020 2021. i 2022.  2019. 2020. 2021. 2022.  
 CILJ 4. OSTALA ULAGANJA U ODRŽAVANJE CESTOVNE MREŽE  
 Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 
 
 1003 FINANCIRANJE 3.136.000,00 2.987.096,44 3.136.000,00 001 001 
  NERAZVRSTANIH      
  CESTA      
 95,25% 3.136.000,00  
 1003A100301 GRAD VINKOVCI - 1.728.000,00 1.645.951,11 1.728.000,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 69,06 001 001 
  FINANCIRANJE     NERAZVRSTANIH       
  NERAZVRSTANIH     CESTA U VELIKIM       
  CESTA     GRADOVIMA       
 95,25% 1.728.000,00  
 1003A100302 GRAD VUKOVAR - 1.408.000,00 1.341.145,33 1.408.000,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 69,06 001 001 
  FINANCIRANJE     NERAZVRSTANIH       
  NERAZVRSTANIH     CESTA U VELIKIM       
  CESTA     GRADOVIMA       
 95,25% 1.408.000,00 

 

 
 Odgovornost  za provedbu  mjere  
 Program / Naziv programa / Plan 2020. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 
 Aktivnost aktivnosti  30.11.2020 2021. i 2022.  2019. 2020. 2021. 2022.  
 CILJ 5. BRZE I POUZDANE JAVNE USLUGE GRAĐANIMA I DRUGIM STRANKAMA  
 Mjera 5.1.: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I OSIGURANJE REDOVNOG FUNKCIONIRANJA UPRAVE 
 
 1006 POSLOVANJE 3.616.850,00 3.161.150,69 3.547.850,00 001 001 
  UPRAVE ZA CESTE      
 87,40% 3.547.850,00  
 1006A100601 TROŠKOVI UPRAVE 2.397.000,00 2.115.754,96 2.327.000,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 12 12 12 12 001 001  
 88,27% 2.327.000,00  
 1006A100602 OSTALI TROŠKOVI 1.169.850,00 1.025.388,23 1.210.850,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 10 10 10 10 001 001 
  POSLOVANJA     POSLOVANJA       
 87,65% 1.210.850,00 
 
 1006A100603 NABAVA OPREME I 50.000,00 20.007,50 10.000,00 5.1.3 OPREMA I 11 11 - - 001 001 
  INFORMATIZACIJA     INFORMATIZACIJA       
 40,02% 10.000,00 
 
SVEUKUPNO: 60.633.872,81 43.923.763,78 34.556.100,00  
 72,44% 34.556.100,00 
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6. OSTALA OBRAZLOŽENJA  

Financijski plan za 2021.g., kao i projekcije za 2022.g., odnosno 2023.g.,  izrađen je na način da omogući zakonito, 

svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje financijskim sredstvima Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske 

županije. 

Temelj za donošenje financijskog plana je izvršenje u prethodnim godinama, kao i utvrđivanje potreba, zadataka i 

resursa u skladu sa važećim zakonskim propisima i procjenama ostvarenja za buduće razdoblje, a u svrhu 

ispunjenja strateških ciljeva.  

 

 



Broj 3. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 61 

    

Na temelju članka 12., 17. i 40. Statuta Vukovarsko-

srijemske županije („Službeni vjesnik“ broj 3/18 i 2/20) 

te članka 64. Poslovnika Županijske skupštine 

(„Službeni vjesnik“ broj 2/20), Županijska skupština 

Vukovarsko-srijemske županije na 32. sjednici 

održanoj 18. veljače 2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

I. 

Daje se pozitivno mišljenje na Plan gradnje i 

održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu 

Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije. 

II. 

Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenom 

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 340-01/20-01/06 

URBROJ: 2196/1-03-21-2 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne 

novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 

članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 

(„Službeni vjesnik“ broj 3/18 i 2/20), te članka 64. 

Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ 

broj 2/20), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske 

županije na 32. sjednici održanoj 18. veljače 2021. 

godine, d o n o s i 

 

ODLUKU 

I. 

Daje se suglasnost Općoj županijskoj bolnici Vinkovci 

za nabavku predmeta nabave iz Tablice predmeta 

nabave za 2021. godinu, čija pojedinačna vrijednost 

prelazi 300.000,00 kn. 

II. 

Daje se suglasnost ravnatelju Opće županijske bolnice 

Vinkovci za zaključivanje ugovora čija pojedinačna 

vrijednost prelazi 300.000,00 kn. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 500-01/21-01/01 

URBROJ: 2196/1-03-21-4 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne 

novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 

članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 

(„Službeni vjesnik“ broj 3/18 i 2/20), te članka 64. 

Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ 

broj 2/20), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske 

županije na 32. sjednici održanoj 18. veljače 2021. 

godine, d o n o s i 

 

ODLUKU 

I. 

Daje se suglasnost Općoj županijskoj bolnici Vinkovci 

za nabavku predmeta nabave iz Tablice predmeta 

nabave za 2021. godinu – 1. izmjena, čija pojedinačna 

vrijednost prelazi 300.000,00 kn. 

II. 

Daje se suglasnost ravnatelju Opće županijske bolnice 

Vinkovci za zaključivanje ugovora čija pojedinačna 

vrijednost prelazi 300.000,00 kn. 

III 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 500-01/21-01/06 

URBROJ: 2196/1-03-21-4 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne 

novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 

članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 

(„Službeni vjesnik“ broj 3/18 i 2/20), te članka 64. 

Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ 

broj 2/20), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske 

županije na 32. sjednici održanoj 18. veljače 2021. 

godine, d o n o s i 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 

Opće županijske bolnice Vinkovci 

I. 

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće 

županijske bolnice Vinkovci URBROJ: 01-642/5/2021 

od 29. siječnja 2021. godine za nabavu novog 

endoskopskog stupa za laparoskopije za potrebe 

ginekološke OP sale procijenjene vrijednosti u iznosu 

od 1.187.500,00 kn sa PDV-om.  

II. 

Daje se suglasnost ravnatelju Opće županijske bolnice 

Vinkovci za zaključivanje Ugovora o nabavi 
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endoskopskog stupa za laparoskopije za potrebe 

ginekološke OP sale. 

III. 

Nabava medicinske opreme iz točke I. ove Odluke 

financirat će se iz decentraliziranih sredstava u 2021. 

godini.  

IV. 

Radi mogućnosti provedbe ove Odluke zadužuje se 

ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci da 

sukladno Pravilniku o kategorizaciji medicinsko 

tehničke opreme zdravstvenih ustanova (NN br. 

12/12,93/13 i 63/16) ishodi potrebnu suglasnost 

Ministarstva zdravstva. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana od 

dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

KLASA: 500-01/21-01/05 

URBROJ: 2196/1-03-21-4 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne 

novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 

članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 

(„Službeni vjesnik“ broj 3/18 i 2/20), te članka 64. 

Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ 

broj 2/20), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske 

županije na 32. sjednici održanoj 18. veljače 2021. 

godine, d o n o s i 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 

Doma zdravlja Vinkovci  

za izgradnju zdravstvene ambulante u 

Vinkovcima-Novo Selo 

I. 

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Vinkovci BROJ: 01-1361/20 od 26. studenog 

2020. godine za pokretanje postupka javne nabave te 

sklapanje ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova 

na izgradnji novog objekta zdravstvene ambulante 

Doma zdravlja Vinkovci – Novo Selo. 

II. 

Procijenjena vrijednost investicije iz točke I. ove 

Odluke iznosi 4.000.000,00 kn (bez PDV-a), a ista će 

se financirati dijelom iz decentraliziranih sredstava u 

2021. godini, a dijelom iz vlastitih sredstava Doma 

zdravlja Vinkovci ili iz sredstava EU fondova ukoliko 

bude poziva na kojima bi ovaj projekt bio prihvatljiv za 

financiranje. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 510-03/21-01/01 

URBROJ: 2196/1-03-21-4 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne 

novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 

članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 

(„Službeni vjesnik“ broj 3/18 i 2/20), te članka 64. 

Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ 

broj 2/20), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske 

županije na 32. sjednici održanoj 18. veljače 2021. 

godine, d o n o s i 

 

ODLUKU 

I. 

Daje se suglasnost ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu 

Vukovarsko-srijemske županije za sklapanje ugovora o 

javnoj nabavi za izvođenje radova na izgradnji zgrade 

Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske 

županije - ispostava Vukovar II. faza, procijenjene 

vrijednosti nabave 3.020,000,00 kn. 

II. 

Radovi iz točke I. ove Odluke financirat će se iz 

decentraliziranih sredstava u 2021. godini. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 510-10/21-01/01 

URBROJ: 2196/1-03-21-4 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim 

financijskim standardima za decentralizirane funkcije 

za zdravstvene ustanove u 2021. godini („Narodne 

novine“ broj 148/20), članka 17. i 40. Statuta 

Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ 

broj 3/18 i 2/20) te članka 64. Poslovnika Županijske 

skupštine („Službeni vjesnik“ broj 2/20) , Županijska 
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skupština Vukovarsko-srijemske županije na 32. 

sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine, d o n o s i 

 

ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih  funkcija 

 za zdravstvene ustanove u 2021. godini 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i način 

financiranja decentraliziranih  funkcija  za zdravstvene 

ustanove u 2021. godini za: 

 - investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova 

u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i 

prijevozna sredstva  

 - investicijsko i tekuće održavanje 

zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i 

nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava  

- informatizaciju zdravstvene djelatnosti 

II. 

Vukovarsko-srijemskoj županiji Odlukom o 

minimalnim financijskim standardima za 

decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 

2021. godini utvrđena su sredstva u iznosu od 

20.839.648,00 kn za investicijsko ulaganje i 

investicijsko i tekuće održavanje. 

 

Dio sredstava za investicijsko ulaganje namijenjenih za 

nabavu prijevoznih sredstava može se koristiti 

isključivo za nabavku vozila za obavljanje osnovne 

djelatnosti. 

III. 

Kriteriji i mjerila za ostvarivanje prava na raspored 

sredstava zdravstvenim ustanovama, za namjene 

utvrđene točkom I. ove Odluke su: 

- broj, veličina i povezanost lokaliteta pojedinih 

zdravstvenih ustanova na kojima se odvija zdravstvena 

djelatnost 

-     broj i opseg djelatnosti ugovorenih u osnovnom 

zdravstvenom osiguranju  

- gravitirajući broj osiguranika 

- financiranje djelatnosti zdravstvene ustanove 

iz drugih izvora 

- projekti od prioritetne važnosti za podizanje 

dostupnosti zdravstvene zaštite 

 

Korektivni kriteriji su: 

- započete investicije 

- postojeće stanje građevina  

- postojeće stanje opremljenosti 

- investicijska ulaganja u prethodnim godinama 

- potreba informatizacije 

IV. 

Raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 

zdravstvene ustanove u 2021. godini u iznosu od 

20.839.648,00 kn izvršit će se između zdravstvenih 

ustanova kojih je osnivač Vukovarsko-srijemska 

županija primjenom kriterija i mjerila iz točke III. ove 

Odluke. 

 Navedena sredstva moraju se koristiti u 

skladu sa stvarnim stanjem i potrebama zdravstvenih 

ustanova u cilju ispunjavanja Zakonom propisanih 

uvjeta, normativa i standarda iz osnovnog zdravstvenog 

osiguranja.  

V. 

Župan Vukovarsko-srijemske županije prema 

prijedlogu Plana ulaganja i održavanja utvrđenih 

odlukama upravnih vijeća zdravstvenih ustanova u 

2021. godini, utvrđuje popis prioriteta za raspored 

dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na 

svom području primjenjujući kriterije i mjerila koji su 

utvrđeni Odlukom o minimalnim financijskim 

standardima za decentralizirane funkcije za 

zdravstvene ustanove u 2021. godini i ovom Odlukom. 

 Utvrđeni popis prioriteta dostavit će se Ministarstvu 

zdravstva na suglasnost.  

VI. 

Zdravstvene ustanove dužne su dostavljati 

dokumentaciju i to: ugovore o nabavi roba i usluga, 

ovjerene račune o nabavi roba i usluga ili ovjerene 

privremene ili okončane situacije za izvršene radove i 

usluge koji su dospjeli ili dospjevaju na plaćanje, 

ponude, otprmenice, narudžbenice, te zapisnike o 

uredno izvršenim radovima, odnosno zapisnike o 

primopredaji. 

VII. 

Odgovorne osobe zdravstvenih ustanova obvezuju se u 

skladu s utvrđenim popisom prioriteta strogo namjenski 

trošiti ova sredstva.  

VIII. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 402-03/21-01/01 

URBROJ: 2196/1-03-21-3 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 121. stavak 2. Zakona o socijalnoj 

skrbi („Narodne novine“, br. 157/3, 152/14, 99/15, 

52/16, 16/17 i 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), članka 7. 

stavka 2. Uredbe o načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći 

izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu 

(„Narodne novine“ br. 148/20), Odluke o minimalnim 

financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 
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decentralizirano financiranje domova za starije i 

nemoćne osobe u  2021. godini, Vlade RH („Narodne 

novine“ br. 148/2020), članka 17. i 40. Statuta 

Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 

3/18 i 2/20), te članka 64. Poslovnika Županijske 

skupštine („Službeni vjesnik“ br. 2/20), Županijska 

skupština Vukovarsko-srijemske županije na 32. 

sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine, donijela je                    

 

ODLUKU 

O MINIMALNOM FINANCIJSKOM 

STANDARDU, KRITERIJIMA, MJERILIMA I 

NAČINU FINANCIRANJA 

DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA DOMOVA 

ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI ZA 

2021. GODINU 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se minimalni financijski 

standard, kriteriji, mjerila i način financiranja 

decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne 

osobe Vinkovci i Vukovar u 2021. godini, nad kojima 

su prenijeta osnivačka prava s Republike Hrvatske na 

Vukovarsko-srijemsku županiju, a koje čine rashodi za 

zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za 

nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije. 

II. 

Financiranje domova za starije i nemoćne osobe iz 

točke I. ove Odluke, osigurava se iz prihoda za posebne 

namjene i iz sredstava koje Vukovarsko-srijemska 

županija osigurava u svom proračunu. Sredstva koja se 

osiguravaju u proračunu Vukovarsko-srijemske 

županije predstavljaju minimalni financijski standard 

za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za 

starije i nemoćne osobe. 

 

Ukupni rashodi doma su: 

• rashodi za zaposlene, 

• materijalni rashodi, 

• financijski rashodi, 

• hitne intervencije (investicijsko održavanje, 

oprema i nabava nefinancijske imovine), 

• rashodi za nabavu nefinancijske imovine 

(materijalna i nematerijalna imovina, građevinski 

objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva 

isključivo za obavljanje osnovne djelatnosti, 

nematerijalna proizvedena imovina, informatizacija, 

dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu i dr.). 

 

Prihod za posebne namjene je prihod koji dom za starije 

i nemoćne osobe ostvari naplatom cijene skrbi izvan 

vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite 

obitelji između doma i korisnika, odnosno obveznika 

plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja 

centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi 

način. 

 

Planirani prihod za posebne namjene procijenjen je u 

skladu s brojem korisnika, provedbenim propisom 

kojim se uređuje sudjelovanje korisnika u plaćanju 

troškova za pružene socijalne usluge i cijenama usluga 

utvrđenim ugovorima o međusobnim odnosima 

sklopljenim između Ministarstva rada, mirovinskog 

sustava, obitelji i socijalne politike i osnivača doma. 

III. 

Kriteriji za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju 

se prema: 

1. propisu kojim se određuju minimalni uvjeti za 

pružanje socijalnih usluga, 

2. zakonu koji regulira plaće u javnim službama 

i prema propisu (uredbi) koji određuje nazive radnih 

mjesta i koeficijente složenosti poslova u javnim 

službama, 

3. osnovici za izračun plaće radnika u javnim 

službama utvrđenoj kolektivnim ugovorom ili odlukom 

Vlade Republike Hrvatske, 

4. odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora 

za službenike i namještenike u javnim službama i 

Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, koje 

se primjenjuju kao pravna pravila. 

      

Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju 

se prema broju zaposlenih, odnosno po korisniku 

(stalnog smještaja, korigiranog koeficijenta od 20% za 

korisnike pomoći u kući i dostave i pripreme obroka za 

vanjske korisnike). 

IV. 

Kriterij i mjerilo za podmirenje materijalnih i 

financijskih rashoda je broj korisnika. 

V. 

Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske imovine 

utvrđuju se prema: 

1. propisu kojim se određuju minimalni uvjeti za 

pružanje socijalnih usluga, 

2. stanju prostora i opreme prema intenzitetu 

ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju po 

korisniku. 

   

Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku 

imovinu utvrđuju se po korisniku. 

VI. 

Vukovarsko-srijemska županija u 2021. godini 

osigurava po domu za starije i nemoćne osobe 150.000 

kuna za potrebe hitnih intervencija (investicijsko 

održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine). 

VII. 

Na temelju kriterija i mjerila iz točaka III., IV., V. i VI. 

ove Odluke, minimalni financijski standard za 

decentralizirano financiranje domova za starije i 

nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 

2021. godinu iznosi 9.770.574 kuna (Tablica 1.). 
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Tablica 1. Minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu 

 

           U kunama 

DZSNO 
Minimalni financijski standard  

za decentralizirano financiranje DZSNO 
 

Vinkovci  6.176.014 

Vukovar  3.594.560 

UKUPNO  9.770.574 

 

VIII. 

Za realizaciju sredstava planiranih za rashode za 

zaposlene, te materijalne i financijske rashode (Tablica 

2.) zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu 

skrb Vukovarsko-srijemske županije. Sredstva za 

navedene rashode mjesečno će se uplaćivati na žiro-

račun domova za starije i nemoćne osobe u visini jedne 

dvanaestine. 

 

 

 

Tablica 2. Sredstva planirana za rashode za zaposlene, te materijalne i financijske rashode 

           U kunama 

DZSNO 
Sredstva planirana za rashode za zaposlene, te materijalne i 

financijske rashode 

 

Vinkovci  5.482.773 

Vukovar  3.180.281 

UKUPNO  8.663.054 

 

IX. 

Za realizaciju sredstava za nefinancijsku imovinu 

zadužuju se ravnatelji ustanova. Ravnatelji su dužni 

provoditi postupak nabave u skladu sa Zakonom kojim 

se uređuje javna nabava. Sredstva planirana za nabavu 

nefinancijske imovine (Tablica 3.) koriste se na temelju 

plana rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji 

donosi nadležno tijelo doma i koji je dom dužan s 

financijskim planom dostaviti Upravnom odjelu za 

zdravstvo i socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske 

županije. Domovi za starije i nemoćne osobe ne mogu 

započeti realizaciju nabave nefinancijske imovine bez 

prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog 

sustava, obitelji i socijalne politike na Plan rashoda za 

nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini.  

Po realizaciji nabave nefinancijske imovine ravnatelji 

su dužni dostaviti preslike računa ili situacije 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb 

Vukovarsko-srijemske županije, nakon čega će 

sredstva biti doznačena na žiro-račun ustanove. 

 

 

Tablica 3. Sredstva planirana za nabavu nefinancijske imovine 

 

DZSNO 
Sredstva planirana za nabavu nefinancijske 

imovine 

 

Vinkovci  543.241 

Vukovar  264.279 

UKUPNO  807.520 

X. 

Za realizaciju sredstava za hitne intervencije zadužuju 

se ravnatelji ustanova. Ravnatelji su dužni provoditi 

postupak nabave u skladu sa Zakonom kojim se uređuje 

javna nabava. Sredstva planirana za hitne intervencije 

(Tablica 4.) koriste se prema stvarnim potrebama. Po 

realizaciji hitnih intervencija ravnatelji su dužni 

dostaviti preslike uredno likvidiranih računa koji 

moraju sadržavati specifikaciju izvršenih radova i 

usluga po vrsti, količini i jediničnoj cijeni, nakon čega 

će sredstva biti doznačena na žiro-račun ustanove. 

 

Tablica 4. Sredstva planirana za hitne intervencije 

 

DZSNO Sredstva planirana za hitne intervencije  

Vinkovci  150.000 
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Vukovar  150.000 

UKUPNO  300.000 

 

XI.  

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i 

socijalne politike na zahtjev Vukovarsko-srijemske 

županije može dati suglasnost za preraspodjelu ili 

prenamjenu utvrđenih bilančnih prava u sklopu ukupno 

utvrđenih sredstava za financiranje domova ako se 

utvrdi da je za financiranje istog to prijeko potrebno. 

XII. 

Domovi za starije i nemoćne osobe dužni su dostavljati 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb 

Vukovarsko-srijemske županije izvješće o utrošenim 

sredstvima i presliku podmirenih računa, početkom 

mjeseca za prethodni mjesec. 

XIII. 

Ovlašćuje se Župan da posebnom Odlukom po 

opravdanoj potrebi i dostavljenom zahtjevu doma za 

starije i nemoćne osobe može izvršiti preraspodjelu 

planiranih sredstava između domova za starije i 

nemoćne osobe utvrđenih ovom Odlukom. 

XIV. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za 

zdravstvo i socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske 

županije. 

XV.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 550-01/21-01/09 

URBROJ: 2196/1-03-21-3 

Vinkovci, 18. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 117. stavak 2. i članka 118. stavak 2. 

Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 

157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 

64/20 i 138/20), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu 

financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna 

iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 

2021. godinu („Narodne novine“ br. 148/2020), Odluke 

o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih 

rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva 

korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini, Vlade 

RH („Narodne novine“ br. 148/20), članka 17. i 40. 

Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni 

vjesnik“ 3/18 i 2/20) te članka 64. Poslovnika 

Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ br. 2/20),  

Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije 

na 32. sjednici  održanoj 18. veljače 2021.  godine, 

donijela je 

 

ODLUKU 

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM 

STANDARDIMA, KRITERIJIMA, MJERILIMA 

I NAČINU FINANCIRANJA 

DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA CENTARA 

ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA 

OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA 

DRVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ 

ŽUPANIJI ZA 2021. GODINU 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski 

standardi, kriteriji i mjerila za financiranje materijalnih 

i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb 

Vukovar, Vinkovci i Županja, te troškovi ogrjeva 

korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko-

srijemskoj županiji za 2021. godinu. 

II. 

Vukovarsko-srijemska županija za centre za socijalnu 

skrb koji imaju sjedište na području Vukovarsko-

srijemske županije, osigurava sredstva za materijalne i 

financijske rashode. 

 

Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb su: 

• naknade troškova zaposlenima (službena 

putovanja, naknade za rad na terenu, naknade za 

odvojeni život te stručno usavršavanje zaposlenika), 

• rashodi za materijal i energiju (uredski 

materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i 

sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće 

održavanje i investicijsko održavanje i sitni inventar), 

• rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i 

prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, 

komunalne usluge, zakupnine i najamnine osim najma 

vozila, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne 

usluge, računalne usluge, zaštitarske usluge i ostale 

usluge), 

• ostali nespomenuti rashodi poslovanja 

(naknade za rad povjerenstava, upravnog vijeća i 

slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, 

pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi 

poslovanja). 

 

Financijski rashodi su: 

• ostali financijski rashodi (bankarske usluge i 

usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i 

valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti 

financijski rashodi). 

III. 
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Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj 

radnika zaposlen u centru za socijalnu skrb. Korektivni 

kriterij je broj zaštitara koji pružaju zaštitarske usluge u 

centru za socijalnu skrb.  

 

Mjerila su prosječni mjesečni iznos sredstava po 

radniku i iznos sredstava za zaštitare koji pružaju 

zaštitarske usluge. 

IV. 

Vukovarsko-srijemska županija osigurava sredstva za 

troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. 

 

Kriterij za izdatke troškova ogrjeva koji se griju na drva 

je broj korisnika planiran u 2020. godini.  

 

Mjerilo je iznos od 1.050,00 kuna po korisniku za 

troškove ogrijeva korisnicima koji se griju na drva. 

V. 

Na temelju kriterija, korektivnog kriterija i mjerila iz 

točke III. i IV. ove Odluke ukupna bilančna prava u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu 

iznose: 4.299.585,00 kuna (Tablica 1.). 

 

 

Tablica 1. Ukupna bilančna prava u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu 

 

Raspodjela  

Sredstava 

Ukupna bilančna prava u VSŽ za 

2021. godinu 

Sredstva za materijalne i financijske rashode  

centara za socijalnu skrb 
2.409.585 

Sredstva za troškove ogrijeva  

korisnicima koji se griju na drva 
1.890.000 

UKUPNO 4.299.585 

 

VI. 

Na temelju kriterija, korektivnog kriterija i mjerila iz 

članka III. i raspodjele sredstava iz članka V. ove 

Odluke, sredstva za materijalne i financijske rashode 

centara za socijalnu skrb u Vukovarsko-srijemskoj 

županiji za 2021. godinu iznose: 2.409.585,00 kuna 

(Tablica 2.). U skladu sa korektivnim kriterijem i 

mjerilom, sredstva za usluge zaštitara koji pružaju 

zaštitarske usluge u centrima za socijalnu skrb iznose: 

437.013,00 kuna, a sredstava za materijalne i 

financijske rashode centara za socijalnu skrb sukladno 

kriteriju i mjerilu iznose: 1.972.572,00 kuna. 

 

 

Tablica 2. Sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb 

 

Centri za socijalnu skrb 
Broj  

zaštitara 

Broj  

radnika 

Sredstva za 

materijalne i financijske rashode 

Centar za socijalnu skrb Vukovar 3 40 1.008.861 

Centar za socijalnu skrb Vinkovci 1 34 749.940 

Centar za socijalnu skrb Županja 1 29 650.784 

UKUPNO 5 103 2.409.585 

 

VII. 

Na temelju kriterija i mjerila iz članka IV. i raspodjele 

sredstava iz članka V. ove Odluke, sredstva za troškove 

ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko-

srijemskoj županiji za 2021. godinu iznose: 

1.890.000,00 kuna (Tablica 3.). 

 

 

Tablica 3. Sredstva za troškove ogrijeva korisnicima koji se griju na drva 

 

Broj korisnika Iznos po korisniku 
Sredstva za troškove ogrijeva korisnicima koji se 

griju na drva 

1.800 1050,00 1.890.000 

 

VIII. 

U slučaju da je broj korisnika veći od broja korisnika 

utvrđenog Odlukom o minimalnim financijskim 

standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje 

materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu 

skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva 

u  2021. godini iznos iz stavka 3. točke IV. umanjiti će 

se razmjerno broju korisnika iskazanom u zahtjevima 

jedinica lokalne samouprave.  

Ovlašćuje se župan Vukovarsko-srijemske županije da, 

primjenom kriterija i mjerila navedenih u članku IV. 



Broj 3. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 68 

    

ove Odluke, utvrdi raspored sredstava jedinicama 

lokalne samouprave i novčani iznos po korisniku koji 

se griju na drva. 

IX. 

Sredstva iz članka VI. ove Odluke mjesečno će se 

uplaćivati na žiro-račun centara za socijalnu skrb u 

visini jedne dvanaestine, a sredstva iz članka VII. ove 

Odluke doznačiti će se na žiro-račun jedinicama 

lokalne samouprave na temelju dostavljenih zahtjeva i 

popisa korisnika koji se griju na drva.  

X. 

Centri za socijalnu skrb dužni su dostavljati Upravnom 

odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb izvješće o 

utrošenim sredstvima i presliku podmirenih računa, 

početkom mjeseca za prethodni mjesec, a jedinice 

lokalne samouprave mjesečno izvješće o korisnicima 

koji se griju na drva. 

XI. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za 

zdravstvo i socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske 

županije. 

XII. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 550-01/21-01/07 

URBROJ: 2196/1-03-21-3 

Vinkovci, 18. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članaka 115., 117., 118. i 121. Zakona o 

socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 

138/20), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge („Narodne novine“ broj 26/15),  članka 17. i 40. 

Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni 

vjesnik“ 3/18 i 2/20), Županijska skupština 

Vukovarsko-srijemske županije na 32. sjednici 

održanoj 18. veljače 2021. godine, donijela je 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ 

SKRBI 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 

2021. GODINU 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u 

djelatnosti socijalne skrbi koje će financirati 

Vukovarsko-srijemska županija u 2021. godini, ukupno 

potrebna sredstva osigurana u Proračunu, korisnici 

sredstava i način rasporeda sredstava.  

Članak 2. 

Za realizaciju Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu 

osigurana su sredstva u Proračunu Vukovarsko-

srijemske županije u iznosu od 15.064.159,00 kuna, 

namijenjena za: 

 

1. Financiranje decentraliziranih funkcija,

  

2. Pomoć obiteljima i kućanstvima, 

3. Projekt „Sklonište za žene i djecu žrtve 

obiteljskog nasilja“, 

4. Projekt „Medijska kampanja borbe protiv 

ovisnosti o duhanskim proizvodima, alkoholu i 

drogama na području Vukovarsko-srijemske županije“, 

5. Darivanje povodom blagdana, 

6. Kruh za najsiromašnije, 

7. Prihvatilišta za beskućnike u ekstremnim 

uvjetima, 

8. Županijski odbor za treću životnu dob, 

9. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 

10. Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje 

projekata i programa koje provode udruge u području 

socijalne skrbi 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. rasporedit će se na slijedeći način: 

 

1. Financiranje decentraliziranih funkcija 

(14.070.159,00 kuna) 

 

Domova za starije i nemoćne osobe (9.770.574,00 

kune) 

 

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o 

minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima za decentralizirano financiranje domova za 

starije i nemoćne osobe u 2021. godini („Narodne 

novine“, broj 148/20.) kao i Odluke o minimalnom 

financijskom standardu, kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja decentraliziranih funkcija domova za 

starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj 

županiji za 2021. godinu, utvrđuje se minimalni 

financijski standard, kriteriji, mjerila i način 

financiranja decentraliziranih funkcija domova za 

starije i nemoćne osobe Vinkovci i Vukovar u 2021. 

godini, nad kojima su prenijeta osnivačka prava s 

Republike Hrvatske na Vukovarsko-srijemsku 

županiju, a koju čine rashodi za zaposlene, materijalni 

i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske 

imovine i hitne intervencije. Financiranje domova za 

starije i nemoćne osigurava se iz prihoda za posebne 

namjene i iz sredstava koje Vukovarsko-srijemska 

županija osigurava u svom proračunu. Sredstva koja se 

osiguravaju u proračunu Vukovarsko-srijemske 

županije predstavljaju minimalni financijski standard 
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za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za 

starije i nemoćne osobe.  

 

Centra za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnika 

koji se griju na drva (4.299.585,00 kuna) 

 

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o 

minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih 

rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva 

korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini 

(„Narodne novine“, broj 148/20) kao i Odluke o 

minimalnim financijskim standardima, kriterijima, 

mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva 

korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko-

srijemskoj županiji za 2021. godinu utvrđuju se 

minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za 

financiranje materijalnih i financijski rashoda centara 

za socijalnu skrb Vukovar, Vinkovci i Županja, te 

troškovi ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu. 

Vukovarsko-srijemska županija za centre za socijalnu 

skrb koji imaju sjedište na području Vukovarsko-

srijemske županije osigurava, sredstva za materijalne i 

financijske rashode u iznosu od 2.409.585,00 kuna, a za 

korisnike koji se griju na drva sredstva u iznosu od 

1.890.000,00 kuna. 

 

2. Pomoć obiteljima i kućanstvima (330.000,00 

kuna) 

 

Pomoć obiteljima i kućanstvima na temelju prijedloga 

Povjerenstva (250.000,00 kuna) 

 

Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima 

pruža se kroz jednokratne financijske pomoći u cilju 

poboljšanja standarda najugroženijeg dijela 

stanovništva. Pomoć može ostvariti samac ili obitelj sa 

prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske 

županije, kao i osobe koje imaju stalni boravak na 

području Vukovarsko-srijemske županije posljednjih 

šest mjeseci. Pomoć ostvaruju samci ili obitelji koje su 

zatečene trenutnom materijalnom ugroženošću u kojoj 

su se našle, a na koju ne mogu utjecati, te radi toga ne 

mogu podmiriti neke osnovne životne potrebe (npr. 

školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, 

troškove liječenja ili rehabilitacije osoba oboljelih od 

teških zloćudnih ili kroničnih bolesti, elementarne 

nepogode i sl.) Prilikom rješavanja prednost se daje 

teško oboljelim osobama, izloženim dugotrajnom i 

najčešće skupom liječenju. Uvjeti i postupak 

ostvarivanja prava na jednokratnu financijsku pomoć 

propisani su Pravilnikom o uvjetima i postupku 

ostvarivanja prava na jednokratnu financijsku pomoć iz 

područja socijalne skrbi („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije broj 3/16).  

 

Pomoć obiteljima i kućanstvima u slučaju hitnih 

intervencija (80.000,00 kuna) 

 

Pravilnikom o uvjetima i postupku ostvarivanja prava 

na jednokratnu financijsku pomoć iz područja socijalne 

skrbi predviđeno je da u hitnim slučajevima 

prouzročenim nesrećom, vremenskom nepogodom ili u 

slučaju izuzetno teške situacije, zahtjev za jednokratnu 

novčanu pomoć može odobriti Župan. 

 

3. Projekt „Sklonište za žene i djecu žrtve 

obiteljskog nasilja“ (275.000,00 kuna) 

Na području Vukovarsko-srijemske županije postoji 

trajna i ozbiljna potreba za organiziranim skloništem za 

žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, obzirom na 

učestale pojave raznih oblika obiteljskog nasilja kao i 

činjenice da Vukovarsko-srijemska županija zagovara i 

podržava suzbijanje nasilja u obitelji u svim njegovim 

pojavnim oblicima, ublažavanja posljedica već 

počinjenog nasilja, te odvijanja niza aktivnosti 

usmjerenih na zaštitu i pomoć žrtvama nasilja u obitelji.  

Sukladno članku 6. stavku 3. Uredbe Vlade Republike 

Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata od 

interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 

novine“ broj 26/15) i članku 16. Pravilnika o 

financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske 

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

2196/1-01-16-1) u kojima se navodi da se financijska 

sredstva proračuna Županije dodjeljuju bez 

objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo u 

iznimnim slučajevima, kada je udruga jedina 

organizacija operativno sposobna za rad na području 

djelovanja i zemljopisnom području na kojem se 

financirane aktivnosti provode, Ugovor o izravnoj 

dodjeli sredstava Vukovarsko-srijemska županija, 

sklopila je 31. prosinca 2019. godine sa udrugom 

B.a.b.e. (KLASA: 230-01/19-01/225, URBROJ: 

2196/1-01-19-1), za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2020. godine.  

 

4. Projekta „Medijska kampanja borbe protiv 

ovisnosti o duhanskim proizvodima, alkoholu i 

drogama na području Vukovarsko-srijemske županije“ 

(115.000,00 kuna) 

Na Koordinaciji župana, gradonačelnika i načelnika 

Vukovarsko-srijemske županije održanoj 12. veljače 

2018. godine donesen je Zaključak (KLASA: 022-

06/18-01/01, URBROJ: 2196/1-01-18-4) na kojem se 

podržava Projekt medijske kampanje borbe protiv 

ovisnosti o duhanskim proizvodima, alkoholu i 

drogama na području Vukovarsko-srijemske županije 

koji kontinuirano provodi Povjerenstvo za suzbijanje 

zlouporabe droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-

srijemske županije, sukladno Nacionalnoj strategiji. Sa 

željom solidarnog dijeljenja tereta plaćanja preporuča 

se jedinicama lokalne samouprave sufinanciranje 

troškova Projekta. Nositelj projekta bit će Povjerenstvo 

za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih 
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ovisnosti Vukovarsko-srijemske županije. Sukladno 

Zaključku župan, gradonačelnici i načelnici sklopili su 

6. travnja 2018. godine Sporazum o sufinanciranju 

projekta medijske kampanje borbe protiv ovisnosti o 

duhanskim proizvodima, alkoholu i drogama na 

području Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 

402-07/18-01/03, URBROJ: 2196/1-01-18-1). 

Sporazum se sklapa na razdoblje od tri godine. 

Sporazumom se uređuje način sufinanciranja Projekta 

„Medijske kampanje borbe protiv ovisnosti o 

duhanskim proizvodima, alkoholu i drogama na 

području Vukovarsko-srijemske županije“. Ukupna 

vrijednost Projekta je 115.000 kuna godišnje, od kojih 

svaki grad sufinancira iznos od 5.000 kuna godišnje, 

svaka općina 3.000 kuna godišnje, a Vukovarsko-

srijemska županija 17.000 kuna godišnje. Tijekom 

godine Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih 

droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-srijemske 

županije provodi niz aktivnosti, a posebno u Mjesecu 

borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12) kada organizira 

obilazak škola u kojima se održavaju predavanja na 

temu prevencije, organizira stručne skupove, animira 

djecu da sudjeluju u raznim kvizovima, organizira 

parlaonicu za učenike srednjih škola i sl. Cilj Projekta 

je upoznavanje cjelokupne javnosti, a naročito 

osjetljivih skupina, na problem zlouporabe svih oblika 

ovisnosti, a osobito droga, čime se želi potaknuti sve 

subjekte u društvu na aktivnu borbu protiv ovisnosti.  

 

5. Darivanje povodom blagdana (80.000,00 

kuna)  

Svake godine povodom blagdana Vukovarsko-

srijemska županija osigurava sredstva za darivanje 

korisnika socijalnih ustanova, djece smještene u 

udomiteljske obitelji, udruga i vjerskih zajednica koje 

skrbe o djeci s invaliditetom i socijalno ugroženim 

osobama.  

 

6. Kruh za najsiromašnije (25.000,00 kuna) 

Vukovarsko-srijemska županija svjesna činjenice da 

neki njeni žitelji nemaju sredstava za najosnovnije i 

najvažnije životne potrebe, ovom mjerom osigurava 

sredstava za kupnju kruha za najugroženije samce i 

kućanstva kojima će se na ovaj način osigurati jedna od 

najvažnijih životnih potreba.  

 

7. Prihvatilište za beskućnike u ekstremnim 

uvjetima (5.000,00 kuna) 

Temeljem članka 122. Zakona o socijalnoj skrbi 

(„Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15., 

52/16., 16/17.,130/17., 98/19., 64/20., 138/20.) jedinice 

područne (regionalne) samouprave dužne su 

sudjelovati u financiranju privremenog smještaja 

beskućnika u prihvatilišta. Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo 

je Plan zbrinjavanja beskućnika u Republici Hrvatskoj 

i plan zbrinjavanja beskućnika u ekstremnim zimskim 

uvjetima za 2019./2020. Navedenim Planom Dom za 

starije i nemoćne osobe Ilok određen je, ukoliko bude 

potrebno, kao mjesto za prihvat beskućnika 

 

8. Županijski odbor za treću životnu dob 

(10.000,00 kuna) 

Sredstva su namijenjena za troškove organizacije 

obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, kao i 

podizanja svijesti i senzibiliteta javnosti za potrebe 

osoba treće životne dobi. 

 

9. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 

(4.000,00 kuna) 

Sredstva su namijenjena za reklamne materijale koji se 

koriste u obilježavanju nacionalnih i međunarodnih 

dana borbe protiv nasilja.  

 

10. Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje 

projekata i programa koje provode udruge u području 

socijalne skrbi (150.000,00 kuna) 

Sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje 

provode udruge u području socijalne skrbi provodit će 

se sukladno članku 33. Zakona o udrugama prema 

kojem nadležna državna tijela, jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave i druge javne 

institucije financiraju i ugovaraju provedbu programa i 

projekata od interesa za opće dobro na temelju 

provedenog javnog natječaja ili na temelju posebnog 

propisa o financiranju javnih potreba. Javni natječaj 

provodi se sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(„Narodne Novine“ broj 26/15), i Pravilniku o 

financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske 

županije („Službeni vjesnik“ Županije, broj 02/16). 

Sufinanciranjem/financiranjem projekata i programa 

koje provode udruge u području socijalne skrbi želi se 

kroz rad udruga utjecati na širenje socijalnih usluga na 

području Vukovarsko-srijemske županije kao i 

podizanje kvalitete i jačanje postojećih socijalnih 

usluga, a sve u cilju kvalitetnijeg života korisnika svih 

socijalnih usluga.  

Članak 4. 

Provedbu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu 

nadzirat će Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 

Vukovarsko-srijemske županije. 

Članak 5. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 550-02/21-01/01  

URBROJ: 2196/1-03-21-3 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 
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Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih 

potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 

i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi 

(„Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 

17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 

(„Službeni vjesnik“ broj 3/18 i 2/20), članka 64. 

Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ 

broj 2/20) te Pravilnika o financiranju javnih potreba 

Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ 

broj 2/16), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske 

županije na 32. sjednici održanoj 18. veljače 2021. 

godine,  d o n o s i 

 

PROGRAM 

JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ 

KULTURI 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 

2021. GODINU 

Članak 1.  

Donosi se Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj 

kulturi za Vukovarsko-srijemsku županiju za 2021. 

godinu.     

Članak 2. 

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije 

osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i 

tehničkoj kulturi, a to su djelatnosti u kulturi i tehničkoj 

kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi i 

tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku 

županiju.    

U Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi 

za 2021. godinu uvrštavaju se programi kulture,  

manifestacije, te ostali programi (projekti ustanova, 

udruga, građana i drugih pravnih osoba u kulturi i 

tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku 

županiju). 

 

Za programe u kulturi i tehničkoj kulturi raspisat će se 

i objaviti Poziv za predlaganje Programa javnih potreba 

u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske 

županije za 2021. godinu.  

Pravo podnošenja prijedloga za Programa javnih 

potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-

srijemske županije za 2021. godinu imaju ustanove, 

udruge, građani i druge pravne osobe s različitim 

programima i projektima s područja kulture i tehničke 

kulture iz Vukovarsko-srijemske županije i oni čiji se 

projekti provode na području Županije. 

 

Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi su kulturne 

djelatnosti, manifestacije, te programi i projekti 

ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba od 

interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju te 

obuhvaćaju sljedeća područja: 

• programi ustanova u kulturi  

• programi organizacija i manifestacija u kulturi od 

posebnog interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju 

• programi udruga i drugih organizacija u kulturi i 

tehničkoj kulturi 

• programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti 

• programi u području kazališne i glazbeno-scenske 

djelatnosti 

• programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i 

časopisa u kulturi, te ostali programi u knjižnoj i 

nakladničkoj djelatnosti 

• znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na 

području kulture i tehničke kulture 

• programi filmske i audio-vizualne djelatnosti 

• programi koji promiču kulturu mladih i novih 

medijskih kultura 

• dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja 

kulture  

• programi međugradske, međužupanijske, 

međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje. 

 

Temeljem Poziva za predlaganje pojedinačnih 

projekata i programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj 

kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu 

Župan donosi Odluku o raspodjeli financijskih potpora 

iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi 

Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu. 

Članak 3. 

Sredstva osigurana županijskim Proračunom za 2021. 

godinu u iznosu od 2.062.000,00 kuna raspoređuju se: 

 

Financiranje rada ZAKUDA-a i KUD-ova 

VSŽ__________________________350.000,00 kn. 

 

Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti 

Vukovarsko-srijemske županije udruga je čiji je cilj 

očuvanje i unaprjeđenje tradicijske kulture Slavonije i 

Srijema okupljajući mnoga društva i udruge iz područja 

kulturno-umjetničkog amaterizma Vukovarsko-

srijemske županije. Zajednica kulturno-umjetničkih 

djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije  je 

utemeljena sedamdesetih godina XX. st. kao zajednica 

KUD-ova s vinkovačkog područja, a nakon ustroja 

županija, 1993. godine, djelatnost ZAKUD se proširila 

na područje cijele Vukovarsko-srijemske županije. 

Trenutno u ZAKUD-u djeluje 76 folklorna skupina s 

područja Županije te 6 hrvatskih društava s područja 

Vojvodine, ali isto tako i brojne konjogojske udruge. 

Organizatori i suorganizatori 30-ak manifestacija 

tradicijskog karaktera na području Županije, od kojih 

neke već imaju tradiciju dugu tridesetak i više godina, 

pokretači i nekoliko projekata u koje su uključeni 

znanstvenici raznih struka. 

 

Tradicijske manifestacije_________________ 

240.000,00 kn. 

 

Manifestacije kulturno umjetničkih društva i drugih 

udruga koje se bave amaterskom kulturno-

umjetničkom djelatnošću na području naše Županije 

isključivo u djelatnosti tradicijske kulture, posebice na 
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očuvanju tradicijske glazbe, pjesama, plesova, običaja i 

narodne nošnje tijekom cijele godine. Vukovarsko-

srijemska županija sklopit će ugovor sa Zajednicom 

kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-

srijemske županije, koja će raspisati javni poziv za 

predlaganje tradicijskih manifestacija. 

 

Manifestacije u kulturi__________ 240.000,00 kn. 

 

Profesionalno, kulturno i umjetničko stvaralaštvo 

županijskog značaja – kulturne manifestacije, književni 

susreti, znanstveni skupovi, arheološka istraživanja, 

glazbene manifestacije. 

 

Festival glumca____________122.000,00 kn. 

 

Festival glumca - posvećen je glumcu, središtu 

predstave, kazališta i svakog kazališnog događaja. 

Utemeljen je 1994. godine, a održava se svake godine 

pod stalnim pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske 

županije. Organizatori Festivala su Hrvatsko društvo 

dramskih umjetnika te Umjetnička organizacija Asser 

Savus iz Vinkovaca. Festival djeluje putem 

Festivalskog odbora. Predsjednik Festivala je 

predsjednik HDDU-a. Festival ima svog selektora koji 

odabire predstave nakon natječaja koji izlazi krajem 

prosinca. Predstave su kazališne produkcije iz 

prethodne godine. 

 

Lutkarsko proljeće__________________70.000,00 kn. 

 

Producent je Umjetnička organizacija Asser Savus, a 

Vukovarsko-srijemska županija jedan od utemeljitelja 

te pokrovitelj ove manifestacije tijekom svih 25 godina 

njenog održavanja. Važnost održavanja ove 

manifestacije je zbog brojne publike koja je posjećuje s 

posebnim naglaskom na djecu te činjenici da se  

predstave izvode  u  svih pet gradova i brojnim 

općinama na području Vukovarsko-srijemske županije. 

Osim predstava Lutkarsko proljeće prate i lutkarske 

radionice, izložbe, promocije te drugi događaji vezani 

uz lutkarsko kazalište. 

 

Sufinanciranje institucija i aktivnosti u 

kulturi___________________ 240.000,00 kn. 

 

Kulturnim institucijama kao nosiocima i pokretačima 

organiziranog stručnog bavljenja kulturnim 

aktivnostima i nosiocima razvojne kulturne politike, 

posvećena je posebna pažnja i pružana potpora, a 

odnosi se na gradske muzeje, gradske i općinske 

narodne knjižnice i čitaonice, kazališta i razna društva, 

udruge, arhiv, u skladu s kulturnom politikom Županije, 

iako Županija nije njihov osnivač. 

 

Nakladnička djelatnost____________ 120.000,00 kn. 

 

Potpora izdavanju knjiga i otkup, potpora književnom 

stvaralaštvu, potpora izdavanju lokalnih časopisa, 

novina i biltena. 

 

Ostale donacije u kulturi_________ 180.000,00 kn. 

 

Kulturni programi i manifestacije u kulturi koje imaju 

kontinuitet djelovanja ili jednogodišnji karakter. 

 

ZAKUD – Divani _____________ 70.000,00 kn 

 

Aktivno sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije 

u pripremi, organizaciji i realizaciji manifestacije 

Šokački divani koja se održava unutar Vinkovačkih 

jeseni. 

 

Kulturni program nacionalnih manjina 

____________ 50.000,00 kn. 

 

Kulturno-umjetničke manifestacije nacionalnih 

manjina (Srba, Mađara, Slovaka, Rusina, Ukrajinaca, 

Nijemaca, Austrijanaca i dr.) na području Vukovarsko-

srijemske županije. 

Bibliobus (materijalni troškovi)___________ 

___________ 130.000,00 kn. 

 

Putujuća Knjižnica Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci na 60 stajališta u Vukovarsko-srijemskoj 

županiji (dječja literatura, beletristika domaćih i stranih 

autora, popularno znanstvena djela, korištenje 

računala). Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci 

jedinicama lokalne samouprave - općinama 

korisnicima pruža redovitu opskrbu knjižničnom 

građom putem bibliobusne službe, kao i druge 

mogućnosti koje bibliobus kao pokretna knjižnica nudi 

(kutić za djecu, dnevni tisak, multimedija, susret s 

piscima i sl.). 

 

Virtualna stvarnost u Bibliobusu 

2____________________150.000,00 kn. 

  

Projekt Virtualna stvarnost u Bibliobusu 2 (VR u BIB 

2) je proširenje razvojnog Projekta Virtualna stvarnost 

u Bibliobus u (VR u BIB) koji je započeo 2018. godine, 

a financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija 

RH, Vukovarsko-srijemske županije i Gradske 

knjižnice i čitaonice Vinkovci.  

Projekt je namijenjen učenicima osnovnih škola, a 

provodit će se putem edukativnih radionica u svim 

narodnim knjižnicama i osnovnim školama 

Vukovarsko-srijemske županije te u Bibliobusu koji 

posjećuje i područne škole koje su smještene u manjim 

ruralnim područjima, uz korištenje tehnologije za 

virtualnu stvarnost. 

Scene virtualne stvarnosti se odnose na pojedinačnu 3D 

multimedijsku interpretaciju specificirane tematike 

kroz sustav virtualne stvarnosti te omogućuje korisniku 

rad s objektima unutar same scene.  
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Financiranje rada i programa Županijske zajednice 

tehničke kulture VSŽ_________50.000,00 kn. 

 

Zadatak Zajednice je interesno okupljanje klubova, 

društava i udruga tehničkih i tehničko-sportskih 

orijentacija mladih kao i odraslih osoba, zaljubljenika u 

tehniku, tehnologiju, inovatorstvo, stvaralaštvo i 

poduzetništvo, a cilj je promicanje, razvitak i 

unapređenje tehnike i tehnologije.  

 

Manifestacije iz oblasti tehničke 

kulture____________________50.000,00 kn. 

 

Programi i manifestacije klubova i udruga tehničke 

kulture na području Županije – udruge tehničke kulture, 

foto klubovi, informatičko-računalni klubovi, aero-

klubovi i dr. 

Članak 4. 

Sredstva za financiranje javnih potreba iz Programa 

osiguravaju se u Proračunu Vukovarsko-srijemske 

županije za 2021. godinu.    

Članak 5. 

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 

2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 612-01/21-01/10 

URBROJ: 2196/1-03-21-3 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama ( 

„Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 

127/19), članaka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-

srijemske županije („Službeni vjesnik“ broj 3/18 i 2/20 

), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije 

na 32.  sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine, 

donosi 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Antun 

Gustav Matoš Tovarnik 

 za prodaju nekretnina u vlasništvu Škole 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom Osnovnoj školi Antun Gustav Matoš 

Tovarnik, Tovarnik (OIB : 46531402053, Vukovarska 

1, dalje: Škola), daje se suglasnost za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Škole, Općini Tovarnik.  

Članak 2.  

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke označene su kako 

slijedi : 

• k. č. br. 1545, k. o. Tovarnik, površine 1295 

m2, u naravi kuća i dvorište u selu 

• k. č. br. 1546, k. o. Tovarnik, površine 1958 

m2, u naravi oranica u selu  

• k. č. br. 1555, k. o. Tovarnik, površine 2672 

m2, u naravi kuća i dvorište u selu  

 

sve upisane u ZK uložak broj 1671. 

Članak 3. 

Škola je po zaprimanju ove suglasnosti dužna sa 

Općinom Tovarnik sklopiti ugovor o kupoprodaji 

nekretnine, te jedan primjerak dostaviti Vukovarsko-

srijemskoj županiji, kao osnivaču. 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 602-02/20-01/47 

URBROJ: 2196/1-03-21-4 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu  i 

drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 

141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 154/14, 81/15-

pročišćeni tekst i 94/17-ispravak), članka 69. Zakona o 

sportu ( „Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 

124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 

77/20) te  članaka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-

srijemske županije („Službeni vjesnik“ broj 3/18 i 

2/20), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske 

županije na 32. sjednici održanoj 18. veljače 2021. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 

o davanju na upravljanje košarkaške dvorane na 

adresi H. D. Genschera 16/G Vinkovci, EKO-

SUSTAVU d.o.o. za energetsku učinkovitost 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Vukovarsko-srijemska županija 

prenosi pravo upravljanja nad košarkaškom dvoranom 

na adresi H. D. Genshera 16/G Vinkovci ( k.č.br. 

5658/5, k. o. Vinkovci ), na EKO-SUSTAV d.o.o. za 

energetsku učinkovitost (OIB: 85065230493; MBS 

030101190 ).  

Članak 2.  

Stupanjem na snagu ove Oduke, EKO-SUSTAV d.o.o. 

za energetsku učinkovitost, zadužuje se za sve poslove 

upravljanja i skrbi nad nekretninom iz članka 1. ove 

Odluke. 
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Članak 3. 

EKO-SUSTAV d.o.o. za energetsku učinkovitost, 

dužan je korištenje dvorane omogućiti prvenstveno 

Zdravstvenoj i veterinarskoj školi dr. Andrije Štampara 

Vinkovci i Poljoprivredno šumarskoj školi Vinkovci za 

potrebe nastave tjelesnog odgoja, a ostalim korisnicima 

u slobodnim terminima. 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Zaključak Županijskog poglavarstva od 16. studenog 

2004. god. (Klasa: 602-03/04-01/18, Urbroj: 2196/1-

02-04-2 ) i stavlja se van snage Odluka o prijenosu 

vlasništva nad košarkaškom dvoranom i parkom u ulici 

H. D. Genschera Vinkovci od 30. rujna 2015. god. 

(KLASA: 943-01/15-01/08, URBROJ: 2196/1-03-15-

1). 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 406-01/21-01/05 

URBROJ: 2196/1-03-21-3 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god.  

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne 

novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 

članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 

broj 3/18 i 2/20), Županijska skupština Vukovarsko- 

srijemske županije na 32. sjednici održanoj 18. veljače 

2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti Poljoprivredno šumarskoj 

školi Vinkovci 

 za stjecanje imovine i prihoda  

Članak 1. 

Poljoprivredno šumarskoj školi Vinkovci (H. D. 

Genschera 16, Vinkovci, OIB: 65614932110, MBS: 

030006187), daje se suglasnost za stjecanje imovine i 

prihoda po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za 

projekte financirane iz Europskih strukturnih i 

investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-

2020., KLASA:401-05/20-01/24, URBROJ:2188-50-

01-20-1, u svrhu provedbe projekta pod nazivom: 

Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u 

poljoprivredi, I. faza KK.09.1.3.01.0021 te Ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 

financiraju iz Europskog socijalnog fonda u 

financijskom razdoblju 2014.-2020., KLASA: 401-

05/20-01/25, URBROJ: 2188-50-01-20-1 u svrhu 

provedbe projekta pod nazivom: Centar za suvremene 

tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi, II. faza 

UP.03.3.1.04.0019. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 602-03/21-01/05  

URBROJ: 2196/1-03-21-4  

Vinkovci, 18. veljače 2021. god.  

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne 

novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 

članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 

broj 3/18 i 2/20), Županijska skupština Vukovarsko- 

srijemske županije na 32. sjednici održanoj 18. veljače 

2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

davanju suglasnosti Srednjoj školi Ilok za stjecanje 

imovine i prihoda  

Članak 1. 

Srednjoj školi Ilok (Matije Gupca 168, Ilok, OIB: 

95667134486, MBS: 030063070), daje se suglasnost za 

stjecanje imovine i prihoda po Ugovoru o dodjeli 

bespovratnih sredstava za projekte financirane iz 

Europskih strukturnih i investicijskih fondova u 

financijskom razdoblju 2014.-2020., KLASA:401-

05/20-01/24, URBROJ:2188-50-01-20-1,  u svrhu 

provedbe projekta pod nazivom: Centar za suvremene 

tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi, I. faza 

KK.09.1.3.01.0021  te Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog 

socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., 

KLASA: 401-05/20-01/25, URBROJ: 2188-50-01-20-

1,  u svrhu provedbe projekta pod nazivom:  Centar za 

suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi, II. 

faza UP.03.3.1.04.0019. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 602-03/21-01/06 

URBROJ: 2196/1-03-21-4  

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 
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Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi 

(„Narodne novine“ broj 118/18, 42/20 i 127/20), članka 

17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 

(„Službeni vjesnik“ broj 3/18 i 2/20) te članka 64. 

Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ 

broj 2/20), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske 

županije na 32. sjednici održanoj 18. veljače 2021. 

god., donosi  

     

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA 

PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 

ŽUPANIJE ZA 2021. - 2023. GODINU 

 

1. OPĆI UVJETI 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u 

poljoprivredi za koje će Vukovarsko-srijemska 

županija za razdoblje 2021. – 2023. godine dodjeljivati 

potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele 

istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih 

novčanih sredstava iz Proračuna Vukovarsko-srijemska 

županije za navedeno razdoblje. 

 

2. KORISNICI PROGRAMA 

Članak 2. 

Korisnici mjera ovog Programa mogu biti 

poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i 

poljoprivrednom proizvodnjom na području 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili 

fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno 

gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga.  

 Potpore mogu ostvariti pravne osobe 

(zadruge, mikro poduzeća) koje imaju maksimalno 10 

zaposlenih. 

 Pravo na potpore poljoprivredna gospodarstva 

i drugi korisnici ostvaruju temeljem vlastitog zahtjeva, 

a isto traje do iskorištenja sredstava osiguranih u 

Proračunu Vukovarsko-srijemske županije za tekuću 

godinu. 

 Prihvatljivi korisnici su oni koji ispunjavaju i 

sljedeće uvjete: 

-imaju podmirene sve dospjele obveze prema 

Vukovarsko-srijemskoj županiji, 

-koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore 

Vukovarsko-srijemske županije u ranijim razdobljima 

- imaju podmirene sve dospjele obveze o kojima 

evidenciju vodi Porezna uprava 

 

3. NOSITELJ PROGRAMA 

Članak 3. 

Nositelj provedbe ovog Programa je Vukovarsko-

srijemska županija, Upravni odjel za poljoprivredu. 

 

4. AKTIVNOSTI, MJERE  

Članak 4. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno 

pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi 

i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) 

br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 

107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u 

daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.  

 Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj 

se Program primjenjuje na potpore dodijeljene 

poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom 

poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene 

ili količine proizvoda stavljenih na tržište,  

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to 

jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene 

količine, potpora za osnivanje i upravljanje 

distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće 

troškove vezane uz izvoznu djelatnost,  

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih 

umjesto uvoznih proizvoda.  

 Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, 

„poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku 

proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih 

Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.  

  

Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije br. 

1408/2013.  dodjeljuju se za mjere kako slijedi: 

 

I. DIO 

1. Mjera 1. Promocija i uvođenje profitabilnijeg 

načina proizvodnje 

2. Mjera 2. Potpora mladim poljoprivrednicima 

3. Mjera 3. Unapređenje genetskog potencijala u 

stočarstvu 

4. Mjera 4. Postizanje certificiranih standarda 

5. Mjera 5. Sufinanciranje analiza i popravaka 

poljoprivrednog zemljišta 

 

Ad.1. Promocija i uvođenje profitabilnijeg načina 

proizvodnje 

Prihvatljivi troškovi: 

  1.1.izgradnja/rekonstrukcija plastenika 

-potpora se može ostvariti za izgradnju novih ili 

rekonstrukciju postojećih plastenika min. površine 100 

m2 za uzgoj povrća . Potpora se ostvaruje za nabavu 

konstrukcije i pokrova,nabavu opreme  i uređaja za 

proizvodnju:sustava za navodnjavanje i gnojidbu, 

sustava za zagrijavanje i zasjenjivanje, stolova, stalaža 

i sl. Prihvatljivi su troškovi nabave materijala i plaćanje 

usluga izvođenja radova, a vlastiti rad nije prihvatljivi 

trošak. 

       1.2. nabava opreme i materijala za proizvodnju 

-potpora se može ostvariti za nabavu opreme i uređaja 

za    navodnjavanje (bušenje bunara, izgradnja 

mikroakumulacija, nabava spremnika za 
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vodu,pumpi,filtera,cijevi i ostalih elemenata sustava za 

navodnjavanje i gnojidbu), sustava za zagrijavanje i 

zasjenjivanje , stolova i stalaža, folija (PVC,mulch 

,agrotekstil i sl.),materijala za ograđivanje usjeva i 

nasada (stupovi,žica,mreža), sustava za obranu od tuče 

(stupovi, mreža i dr.). 

         1.3.restrukturiranje postojećih višegodišnjih 

nasada 

     -potpora se  može ostvariti za nabavu certificiranih 

voćnih sadnica za  

     zamjenu oštećenih ili starih intenzivnih voćnjaka , te 

zamjenu voćne  

     vrste      

      i sortimenta u postojećim voćnjacima a na 

minimalnoj površini od 0,5  

     ha voćnjaka. 

          1.4.izgradnja/rekonstrukcija skladišnih i 

rashladnih      

              kapaciteta 

     -potpora se može ostvariti za izgradnju novih ili 

rekonstrukciju     

     postojećih skladišnih kapaciteta  i/ili nabavu opreme 

i sustava hlađenja   

     za povrtlarsku i voćarsku proizvodnju 

 

Intenzitet potpore: 

-do 100 % prihvatljivih troškova a maksimalni iznos 

potpore je 40.000,00 kn po korisniku godišnje 

 

 Ad.2.Potpora mladim poljoprivrednicima 

 

 Prihvatljivi troškovi: 

 

 2.1.restrukturiranje postojećih višegodišnjih 

nasada 

         -potpora se  može ostvariti za nabavu 

certificiranih voćnih sadnica za  

 zamjenu oštećenih ili starih dijelova voćnjaka te 

zamjenu voćne vrste      

 i sortimenta u postojećim voćnjacima a na minimalnoj 

površini od 0,5         

 ha voćnjaka 

 

2.2.kupnja uzgojno valjanih grla  

 -potpora se ostvaruje za nabavu uzgojno 

valjanih ženskih rasplodnih grla svinja, koza i ovaca 

starijih od 10 mjeseci 

-potpora se ostvaruje za nabavu uzgojno valjanih 

muških rasplodnih grla nerasta, jarca/ovna starijih od 

10 mjeseci 

 

2.3.izgradnja/rekonstrukcija plastenika 

-potpora se može ostvariti za izgradnju novih ili 

rekonstrukciju postojećih plastenika min. površine 100 

m2 za uzgoj povrća. Potpora se ostvaruje za nabavu 

konstrukcije i pokrova,nabavu opreme  i uređaja za 

proizvodnju:sustava za navodnjavanje i gnojidbu, 

sustava za zagrijavanje i zasjenjivanje, stolova, stalaža 

i sl. Prihvatljivi su troškovi nabave materijala i plaćanje 

usluga izvođenja radova, a vlastiti rad nije prihvatljivi 

trošak. 

   

2.4.izgradnja/rekonstrukcija skladišnih i rashladnih 

kapaciteta 

-potpora se može ostvariti  za izgradnju novih ili 

rekonstrukciju     

postojećih skladišnih kapaciteta i/ili nabavu opreme i 

sustava hlađenja  za  

povrtlarsku proizvodnju 

  

2.5.kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i 

opreme za  

povrtlarsku proizvodnju 

-potpora se može ostvariti za kupovinu nove ili rabljene 

(od ovlaštenog dobavljača) mehanizacije, strojeva i 

opreme namijenjenih za osnovnu i dopunsku obradu tla, 

sjetvu/sadnju, njegu, berbu, sortiranje i pakiranje 

vlastitih poljoprivrednih proizvoda (izuzev traktora i 

gospodarskih vozila) 

 

2.6 kupnja sjemena, sadnog materijala i višegodišnjeg 

bilja 

-potpora se može ostvariti kupnju certificiranog 

sjemena, sadnog materijala i višegodišnjeg bilja u 

sektoru povrtlarske proizvodnje 

Intenzitet potpore: 

-do 100 % prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos 

potpore je 40.000,00 kn po korisniku godišnje 

 

Ad.3. Unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu 

 

Prihvatljivi troškovi: 

 

3.1.kupovina genetskog materijala u svinjogojstvu, 

ovčarstvu i kozarstvu 

-potpora se ostvaruje za nabavu uzgojno valjanih 

ženskih  rasplodnih grla svinja, koza i ovaca starijih od 

10 mjeseci 

-potpora se ostvaruje za nabavu uzgojno valjanih 

muških rasplodnih grla nerasta, jarca/ovna starijih od 

10 mjeseci 

 

Intenzitet potpore: 

-do 100% prihvatljivih troškova za kupovinu genetskog 

materijala, a najviši iznos potpore do 25.000,00 kuna 

po korisniku godišnje 

 

Ad.4. Postizanje certificiranih standarda 

 

Prihvatljivi troškovi: 

 

4.1.uvođenje standarda i sustava kontrole kvalitete u 

poljoprivrednu proizvodnju   

-potpora se ostvaruje za uvođenje  GLOBALGAPA u 

povrtlarskoj  

proizvodnji 

 

Intenzitet potpore 
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 - do 100  % prihvatljivih  troškova , a najviše do 

35.000,00 kn po korisniku godišnje 

 

Ad.5. Sufinanciranje analiza i popravaka 

poljoprivrednog zemljišta 

 

Prihvatljivi troškovi: 

 

5.1.osnovna kemijska analiza tla za višegodišnje nasade 

i  

povrtlarstvo 

 

-potpora se ostvaruje za osnovnu kemijsku analizu tla 

za višegodišnje  

nasade (na 2 metra dubine tla ) i povrtlarstvo sa 

preporukama gnojidbe  

odnosno popravka tla 

 

Intenzitet potpore 

-do 100 % prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos 

potpore do 5.000,00 kn po korisniku godišnje 

Uvjete i kriterije za dodjelu potpora male vrijednosti 

sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013. propisat 

će Župan Pravilnikom. 

Provedba: kontinuirano, po zahtjevu korisnika, do 

utroška sredstava 

Nositelj: Vukovarsko-srijemska županija 

Članak 5. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno 

pravilima EU o pružanju  

državne potpore Uredbom Komisije (EZ) br. 

1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 

107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

potpore de minimis – u daljnjem tekstu Uredba 

1407/2013. 

Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije br. 

1407/2013.  dodjeljuju se za mjere kako slijedi: 

 

II. DIO 

 

1. Mjera 1.Unapređenje prerade poljoprivrednih 

proizvoda 

2. Mjera 2.Potpora jačanju poljoprivrednog sektora i 

ruralnog razvoja   

    stjecanjem znanja i vještina 

 

Ad1. Unapređenje prerade poljoprivrednih proizvoda 

 

Prihvatljivi troškovi: 

 

1.1.Izrada projektno tehničke dokumentacije za  

izgradnju/rekonstrukciju objekta za preradu 

poljoprivrednih  

proizvoda 

-potpora se ostvaruje za izradu projektno tehničke 

dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju objekta za 

preradu poljoprivrednih proizvoda (mesa, mlijeka, 

voća, povrća, žitarica i uljarica) 

Intenzitet potpore 

-do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos 

potpore iznosi 20.000,00 kn po korisniku godišnje 

 

 

Ad.2. Potpora jačanju poljoprivrednog sektora i 

ruralnog razvoja stjecanjem znanja i vještina 

 

2.1. Edukacija i stručno osposobljavanje 

 

    -potpora se ostvaruje za edukaciju za pohađanje 

tečajeva i stručno       

    osposobljavanje u svrhu edukacija za bavljenje 

poljoprivrednom         

    proizvodnjom 

 

Intenzitet potpore 

-do 50 % troškova edukacije, a maksimalni iznos 

potpore iznosi 15.000,00 kn po korisniku godišnje 

 

Uvjete i kriterije za dodjelu potpora male vrijednosti 

sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013. propisat 

će Župan provedbenim aktom. 

Provedba: kontinuirano, po zahtjevu korisnika, do 

utroška sredstava 

Nositelj: Vukovarsko-srijemska županija 

 

5. IZVOR SREDSTAVA 

Članak 6. 

Za provođenje ovog Programa novčana sredstva 

osiguravaju se u Proračunu Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

Tablica 1. 

 

Proračun Vukovarsko-srijemske županije 2021.-2023. 

 

Redni 

broj 

Naziv mjere iz Programa potpora 

poljoprivredi 

2021.godina 2022.godina 2023.godina 

1. Promocija i uvođenje 

profitabilnijeg načina 

proizvodnje 

150.000,00 250.000,00 250.000,00 

2. Potpora mladim 

poljoprivrednicima 

 

100.000,00 150.000,00 200.000,00 
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3. Unapređenje genetskog 

potencijala u stočarstvu 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 

4. Postizanje certificiranih 

standarda 

100.000,00 150.000,00 200.000,00 

5. Sufinanciranje analiza i 

popravaka poljoprivrednog 

zemljišta 

98.000,00 98.000,00 98.000,00 

6. Unapređenje prerade 

poljoprivrednih proizvoda 

 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 

7. Potpora jačanju poljoprivrednog 

sektora i ruralnog razvoja 

stjecanjem znanja i vještina 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 

6. POSTUPAK DODJELE SREDSTVA  

Članak 7. 

Župan Vukovarsko-srijemske županije će donijeti 

Pravilnik o provedbi Programa potpora poljoprivredi na 

području Vukovarsko-srijemske županije 2021.-2023. 

god. kojim će biti definirani načini, uvjeti i kriteriji 

dodjela potpora. 

Članak 8. 

Postupak dodjele potpora iz članka 4. Ovog  Programa 

provodi Povjerenstvo za provedbu Programa potpora 

poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske 

županije kojeg imenuje župan Vukovarsko-srijemske 

županije, a čine ga predsjednik i 4 člana. 

Župan Vukovarsko-srijemske županije donosi 

Pravilnik o radu Povjerenstva iz st. 1. ovog članka. 

Članak 9. 

U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja 

sljedeće poslove: 

-provodi objavu javnog natječaja za prikupljanje 

zahtjeva za dodjelu potpora po mjerama 

-propisuje oblik obrasca zahtjeva za dodjelu potpora za 

svaku pojedinu mjeru iz članka 4. i članka 5. ovog 

Programa, 

-razmatra podnesene zahtjeve s dokumentacijom i 

utvrđuje ispunjavaju li uvjete za  potporu  

-ocjenjuje podnesene zahtjeve sukladno kriterijima 

Pravilniku iz čl. 7. ovog Programa, 

-donosi prijedlog liste o potpore i daje županu 

Vukovarsko-srijemske županije na utvrđivanje 

-obavlja i druge poslove utvrđene ovim Programom i 

Pravilnikom iz čl. 7. ovog Programa. 

Članak 10. 

Potpora se dodjeljuju na temelju provedenog natječaja 

temeljem uvjeta i kriterija propisanih u Pravilniku iz čl. 

7. ovog Programa. 

 Natječaj raspisuje župan Vukovarsko-

srijemske županije sukladno uvjetima i kriterijima 

utvrđenim ovim Programom i Pravilnikom iz čl. 7. 

ovog Programa. 

Članak 11. 

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos 

potpora male vrijednosti  koji je dodijeljen jednom 

poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-

a , a po Uredbi Komisije br. 1407/2013. iznos od 

200.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog 

razdoblja. 

Gornja granica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se 

bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se 

namjerava postići neovisno o tome financira li se 

potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su 

podrijetlom iz Unije. Razdoblje od tri fiskalne godine 

utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik 

primjenjuje u Republici Hrvatskoj. 

Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi 

tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore 

uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora 

dodijeljen u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom 

prethodne dvije fiskalne godine. 

Članak 12. 

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju 

državne potpore dati izjavu o iznosima primljenih 

potpora male vrijednosti sukladno određenoj Uredbi de 

minimis. 

 Davatelj državne potpore dužan je korisniku 

potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora 

male vrijednosti sukladno određenoj Uredbi de 

minimis. 

 

7. KONTROLA  

Članak 13. 

Kontrola provedbe mjera propisati će se Pravilnikom iz 

članka 7. Ovog Programa. 

 

8. POVRAT SREDSTAVA 

Članak 14. 

Ako korisnik mjere ne ispuni sve propisane uvjete 

Programa i Pravilnika mora u Županijski proračun 

vratiti sva dobivena sredstva i gubi pravo na korištenje 

županijskih potpora u poljoprivredi u narednih pet (5) 

godina. 

 

9. STUPANJE NA SNAGU 
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Članak 15. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 320-01/21-01/05 

URBROJ: 2196/1-03-21-3 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 

137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),  članka 44. 

stavka 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne 

novine“ broj 63/19) te članka 17. i 40. Statuta 

Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ 

broj 3/18 i 2/20), Županijska skupština Vukovarsko-

srijemske županije na 32. sjednici održanoj 18. veljače 

2021. godine, donosi  

 

PROGRAM 

razvoja i unapređenja slatkovodnog ribarstva u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje 

2021.-2025. god. 

Članak 1.  

Ovim Programom se utvrđuju Mjere za razvoj i 

unapređenja slatkovodnog ribarstva na području 

Vukovarsko-srijemske županije za koje se dodjeljuju 

bespovratna novčana sredstva, opći uvjeti, postupak 

dodjele, te prava i obveze korisnika županijskih 

potpora. 

Članak 2. 

Vukovarsko-srijemska županija će davati novčanu 

potporu za sljedeće Mjere: 

 

1. Potpora za funkcioniranje rada ribočuvarske 

službe 

2. Potpora za radove i nabavku opreme za 

uređenje vodotoka, zaštitu i čuvanje ribolovnih voda 

3. Potpora za poribljavanje voda 

4. Potpora za osposobljavanje i školovanje 

kadrova u ribarstvu 

5. Potpora za izradu gospodarskih osnova i 

ostalih akata 

6. Potpora za nabavku ribolovnih alata i 

informatičke opreme 

7. Potpora za provedbu manifestacija koje 

promiču ribolov 

8. Potpora za izgradnju, uređenje i opremanje 

ribičkih domova i ribolovnih staza 

Članak 3. 

Korisnici županijskih potpora iz članka 2. ovog 

Programa jesu:  

1.Ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju valjani 

ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-

srijemske županije  

2. Ribičke udruge na području Vukovarsko-srijemske 

županije 

3. Nositelji Povlastice za gospodarski ribolov na 

području Vukovarsko-srijemske županije  

Korisnici iz st. 1. ovog članka  ne smiju imati dugovanja 

iz pozicija javnih davanja i ispunjavaju i druge uvjete. 

Korisnici iz st. 1. točke 1. ovog članka  moraju imati 

uredno podmirene obveze plaćanja zakupa ribolovnog 

prava. 

Članak 4. 

Sredstva za Mjere iz članka 2. ovog Programa 

osiguravaju se u Proračunu Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 Korisnik je dužan opravdati sva sredstva 

dobivena ovim Programom. 

Članak 5. 

Pojedina županijska potpora se korisnicima isplaćuje 

nakon obavljene radnje i/ili na temelju određene 

dokumentacije s procijenjenim troškovima, odnosno 

nakon provjere, a najkasnije do konca tekuće godine 

odnosno do 31. prosinca. 

Članak 6. 

Potpora za funkcioniranje ribočuvarske službe odobrit 

će se za korisnike iz 

čl. 3. stavka 1. točke 1. ovog Programa na temelju 

dokumentiranih i/ili planiranih dokumentiranih 

troškova  u tekućoj godini. 

Članak 7.  

Potpora za radove i nabavku opreme za uređenje 

vodotoka, zaštitu i čuvanje ribolovnih voda odobrit će 

se za korisnike iz čl. 3. stavka 1. točke 1. i 2. ovog 

Programa na temelju dokumentiranih i/ili planiranih 

dokumentiranih troškova  u tekućoj godini. 

Članak 8. 

Potpora za poribljavanje voda  odobrit će se za 

korisnike iz čl. 3. stavka 1. točke 1. ovog Programa na 

temelju dokumentiranih i/ili planiranih dokumentiranih 

troškova  u tekućoj godini. 

Članak 9.  

Potpora za osposobljavanje i školovanje kadrova u 

ribarstvu odobrit će se za korisnike iz čl. 3. ovog 

Programa na temelju dokumentiranih i/ili planiranih 

dokumentiranih troškova  u tekućoj godini. 

Članak 10.  

Potpora za izradu gospodarskih osnova i ostalih akata 

odobrit će se za korisnike iz čl. 3. stavka 1. točke 1. 



Broj 3. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 80 

    

ovog Programa na temelju dokumentiranih i/ili 

planiranih dokumentiranih troškova  u tekućoj godini. 

Članak 11.  

Potpora za nabavku ribolovnih alata i informatičke 

opreme odobrit će se za korisnike iz čl. 3. ovog 

Programa na temelju dokumentiranih i/ili planiranih 

dokumentiranih troškova  u tekućoj godini. 

Članak 12. 

Potpora za provedbu manifestacija koje promiču 

ribolov odobrit će se za korisnike iz čl. 3. stavka 1. 

točke 1. i 2. ovog Programa na temelju dokumentiranih 

i/ili planiranih dokumentiranih troškova  u tekućoj 

godini. 

Članak 13. 

Potpora za izgradnju, uređenje i opremanje ribičkih 

domova i ribolovnih staza odobrit će se za korisnike iz 

čl. 3. stavka 1. točke 1. i 2. ovog Programa na temelju 

dokumentiranih i/ili planiranih dokumentiranih 

troškova  u tekućoj godini. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 14. 

Župan Vukovarsko-srijemske županije će donijeti 

Pravilnik o provedbi Programa razvoja i unapređenja 

slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-srijemskoj 

županiji za 2021.-2025. god., kojim će biti definirani 

načini, uvjeti i kriteriji dodjela potpora. 

 Postupak dodjele potpora za projekte iz 

članka 2. ovog  Programa provodi Povjerenstvo za 

potpore razvoju i unapređenju slatkovodnog ribarstva 

na području Vukovarsko-srijemske županije (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Članak 15. 

Povjerenstvo imenuje župan Vukovarsko-srijemske 

županije, a čine ga predsjednik i 4 člana te tajnik. 

Članovi Povjerenstva imaju pravo naknade za rad u 

Povjerenstvu na teret Županijskog proračuna. 

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva 

predsjednik Povjerenstva. 

Povjerenstvo će na prvoj sjednici donijeti Poslovnik o 

radu Povjerenstva. 

Članak 16. 

Javni poziv raspisuje Povjerenstvo sukladno uvjetima i 

kriterijima utvrđenim ovim Programom i Pravilnikom 

iz čl. 14. ovog Programa.  

Županijske potpore dodjeljuju se na temelju 

provedenog Javnog poziva. 

Članak 17. 

Povjerenstvo provodi Javni poziv, te nakon provjere 

prijavljene dokumentacije sastavlja prijedlog odluke o 

sufinanciranju i davanju potpore, te  daje županu 

Vukovarsko-srijemske županije na utvrđivanje. 

Po utvrđivanju liste, župan donosi odluku o 

sufinanciranju na temelju koje se potpisuju ugovori o 

sufinanciranju, te se odobrena novčana sredstva 

doznačavaju se na žiro račun korisnika županijske 

potpore odnosno podnositelja zahtjeva. 

Članak 18. 

Program se donosi sukladno Zakonu o slatkovodnom 

ribarstvu i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata od 

interesa za opće dobro koje provode udruge. 

Članak 19. 

Ukoliko je korisnik županijske potpore odnosno 

podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju 

ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne 

odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj 

zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u 

Županijski proračun, te će biti isključen iz svih 

županijskih potpora i donacija u narednih 5 godina. 

 Ukoliko je korisniku županijske potpore u 

tekućoj godini, pogreškom isplaćen viši iznos potpore 

ili donacije od stvarnog potrebnog, dužan je u roku od 

8 dana od primljene obavijesti o pogrešci, viši iznos 

isplaćene potpore vratiti u Županijski proračun. Ako 

korisnik nije izvršio povrat novca biti će isključen iz 

svih županijskih potpora i donacija u narednih 5 godina. 

Članak 20. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 324-01/21-01/01 

URBROJ: 2196/1-03-21-3 

Vinkovci, 12. veljače 2021. god.     

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 387. stavka 1. Zakona o trgovačkim 

društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 

121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 

152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 35. i 48. 

st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-

ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 17. i 40. 

Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni 

vjesnik“ broj 3/18 i 2/20) te članka 64. Poslovnika 

Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ broj 2/20), 

Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije 

na 32. održanoj 18. veljače 2021. godine,  donosi   
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ODLUKU 

o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom 

odgovornošću  

Članak 1. 

Ovom Odlukom Vukovarsko-srijemska županija sa 

suosnivačima Općina Drenovci, Fakultet 

agrobiotehničkih znanosti Osijek i Poljoprivredni 

institut Osijek osniva trgovačko društvo ZLATNO 

ZRNJE d.o.o. 

Društvo se osniva na temelju Društvenog ugovora 

između osnivača koji je sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2. 

Predmet poslovanja, temeljni kapital, tvrtka i sjedište te 

ostala pitanja od značaja za rad Društva uredit će se 

Društvenim ugovorom koji se prilaže ovoj Odluci i njen 

je sastavni dio.  

Članak 3. 

Ovlašćuje se župan Božo Galić, dipl. ing., da u ime 

Vukovarsko-srijemske županije potpiše Društveni 

ugovor te poduzme sve radnje potrebne za osnivanje i 

rad Društva.  

Ako se do trenutka registracije trgovačkog društva u 

Trgovačkom sudu suosnivači promjene, odnosno 

promjeni se broj suosnivača trgovačkog društva, župan 

Vukovarsko-srijemske županije je ovlašten potpisati 

izmijenjeni Društveni ugovor. 

Župan Vukovarsko-srijemske županije predstavlja i 

zastupa Vukovarsko-srijemsku županiju u Skupštini 

društva.   

Članak 4. 

Za direktora Društva imenuje se Josip Lipinčić, VŠS, 

inženjer prehrambene tehnologije. 

Direktor Društva se ovlašćuje obaviti sve poslove 

vezane za registraciju i upis Društva u Registar 

Trgovačkog suda u Osijeku, te početka rada Društva, 

sukladno odredbama zakona, a upravljat će Društvom 

do imenovanja direktora od strane Skupštine Društva. 

Članak 5. 

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurat će se u 

Proračunu Vukovarsko-srijemske županije. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 381-01/21-01/01 

URBROJ: 2196/1-03-21-3 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 387. stavka 1. Zakona o trgovačkim 

društvima ("Narodne novine" RH, broj 111/93, 34/99, 

121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 

152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), niže navedeni 

osnivači:  

Vukovarsko-srijemska županija, Vukovar, Županijska 

9, OIB: 74724110709, zastupana po županu Boži 

Galiću,Općina Drenovci,  Drenovci, Toljani 1, OIB: 

97589925435, zastupana po načelniku Jakši Šestiću 

- 

Fakultet agrobiotehničkh znanosti Osijek, Osijek, 

Vladimira Preloga 1, OIB: 98816779821, zastupan po 

dekanu dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, prof.,                            

- 

Poljoprivredni institut Osijek,  Osijek, Južno predgrađe 

17, OIB: 03665720049, zastupan po ravnatelju dr.sc. 

Zvonimiru Zduniću, prof.,                        - 

 

zaključili su u Vukovaru, dana  

___________________, niže navedeni:  

DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU 

ZLATNO ZRNJE d.o.o. 

                                            

I. PREDMET DRUŠTVENOG UGOVORA 

Članak 1. 

Ovim Društvenim ugovorom osnivači osnivaju društvo 

s ograničenom odgovornošću, te uređuju međusobne 

odnose, djelovanje i ustrojstvo Društva u skladu sa 

Zakonom o trgovačkim društvima.                               -

- 

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA 

  

Članak 2. 

Tvrtka društva glasi: 

Zlatno zrnje društvo s ograničenom odgovornošću.   

Skraćena tvrtka društva glasi: Zlatno zrnje d.o.o.  

Članak 3. 

Ustrojstveni oblik društva može se promijeniti 

odlukom Skupštine društva većinom od danih glasova.          

-- 

Naziv tvrtke, skraćeni naziv tvrtke i sjedište mijenjaju 

se odlukom Skupštine društva.-- 

Promjena tvrtke upisuje se u sudski registar.                    - 

Članak 4. 

Sjedište društva je u Drenovcima, Vladimira Nazora 

131.                   - 

Poslovna adresa društva može se promijeniti odlukom 

Skupštine Društva.       

Promjena sjedišta i poslovne adrese upisuje se u sudski 

registar.           -- 

Članak 5. 

U svom poslovanju Društvo koristi pečat.                       - 

Sadržaj, oblik i broj pečata, te korištenje i poništavanje 

utvrđuje Uprava Društva.  -- 



Broj 3. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 82 

    

Društvo može imati i koristiti i poseban znak (logotip) 

kada to odluči Uprava Društva. 

 

III. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOST 

Članak 6. 

Djelatnost Društva čine poslovi vezani uz poslovnu 

podršku razvojnim projektima, te intenziviranje 

primarne proizvodnje poljoprivrednih kultura, viši 

stupanj prerade proizvedenih roba, posredovanje i 

nastup na tržištima prodaje i nabave, istraživanje i 

razvoj u prirodnim, tehničkim i biotehničkim 

znanostima te u konačnici podizanje ukupne 

konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora. 

Misija društva je intenziviranje proizvodnje 

poljoprivrednih proizvoda pogodnih za industrijsku 

preradu, nastup na tržištima prodaje gotovih proizvoda 

i tržištima nabave sirovina i repromaterijala, kao i 

pristupa najpovoljnijim izvorima financiranja za 

razvojne projekte.          

Članak 7. 

Predmet poslovanja Društva čine niže navedene 

djelatnosti:                

• Uzgoj jednogodišnjih usjeva 

• Prerada mahunarki 

• Proizvodnja stočne hrane 

• Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i 

uljanog sjemenja 

• Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i 

gomoljastog povrća 

• Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva 

• Uzgoj višegodišnjih usjeva 

• Uzgoj grožđa 

• Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća 

• Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća 

• Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, 

aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja 

• Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja 

• Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja 

• Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog 

materijala 

• Stavljanje na tržište sadnog materijala 

• Uvoz sadnog materijala 

• Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i 

djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva 

• Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva 

• Dorada sjemenja za sjemenski materijal 

• Prerada i konzerviranje voća i povrća 

• Prerada i konzerviranje krumpira 

• Proizvodnja sokova od voća i povrća 

• Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća 

• Proizvodnja mlinskih proizvoda 

• Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda 

• Proizvodnja eteričnih ulja 

• Posredovanje u trgovini poljoprivrednim 

sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i   

poluproizvodima 

• Posredovanje u trgovini raznovrsnim 

proizvodima 

• Trgovina na veliko poljoprivrednim 

sirovinama i živom stokom 

• Trgovina na veliko žitaricama, mahunarkama, 

sirovim duhanom, sjemenjem, stočnom hranom i 

prehrambenim proizvodima 

• Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama 

• Trgovina na veliko voćem i povrćem 

• Trgovina na malo na štandovima i tržnicama 

• Trgovina na malo izvan prodavaonica, 

štandova i tržnica 

• Trgovina na malo voćem i povrćem te 

prehrambenim proizvodima u specijaliziranim 

prodavaonicama 

• Trgovina na malo preko pošte ili interneta 

• Zastupanje inozemnih tvrtki 

• Obavljanje trgovačkog posredovanja na 

domaćem i inozemnom tržištu 

• Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 

štandova i tržnica 

• Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja 

• Cestovni prijevoz robe 

• Prijevoz za vlastite potrebe 

• Skladištenje robe 

• Upravljanje računalnom opremom i sustavom 

• Obrada podataka, usluge poslužitelja i 

djelatnosti povezane s njima 

• Poduka iz područja informacijske tehnologije 

• Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s 

upravljanjem 

• Savjetovanje u vezi s upravljanjem 

• Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim 

upravljanjem 

• Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga 

mnijenja 

• Ostale stručne, znanstvene i tehničke 

djelatnosti, d.n. 

• Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) 

poljoprivrednih strojeva i opreme 

• Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez 

rukovatelja 

• Iznajmljivanje strojeva i opreme s 

rukovateljem 

• Uredske administrativne i pomoćne 

djelatnosti 

• Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova 

• Djelatnosti pakiranja  

• Promidžba (reklama i propaganda) 

• Posredovanje u pružanju intelektualnih i 

drugih poslovnih usluga, te drugih vrsta usluga pravnim 

i fizičkim osobama na domaćem i inozemnom tržištu 

• Izrada elaborate i investicijskih studija 

• Usluge prevođenja 

• Istraživanje i eksperimentalni razvoj u 

prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima 

• Poduka iz poslovnih, komunikacijskih i 

osobnih vještina 
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• Organiziranje kreativnih radionica, audicija, 

seminara, kongresa, savjetovanja, promidžbenih 

skupova i promotivnih aktivnosti, javnih priredbi, 

revija, tečajeva, instrukcija, izložbi, koncerata, 

festivala, sajmova, zabavnih igara 

• Izrada investicijske i tehnološke 

dokumentacije 

• Izrada poslovnih planova, planova razvoja i 

strateških dokumenata 

• Inženjerstvo i s njim povezano tehničko 

savjetovanje 

• Tehnička i konzultativna pomoć glede 

programa međunarodne i međuregionalne suradnje 

• Pružanje savjetodavnih usluga prilikom 

apliciranja za projekte u Europskoj uniji 

• Izrada studija isplativosti projekata 

• Izrada i provođenje investicijskih studija, 

elaborata i projekata za fondove Europske unije 

 

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka društvo može 

obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju 

naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem 

opsegu, ili uobičajeno obavljaju uz navedenu 

djelatnost.                      - 

Članak 8. 

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.                       - 

 

IV. TEMELJNI KAPITAL 

Članak 9. 

Temeljni kapital društva iznosi 200.000,00 kn 

(dvjestotisuća kuna).  -U temeljnom kapitalu društva 

članovi društva sudjeluju sa niže navedenim poslovnim 

ulozima odnosno udjelima:                            - 

1. Vukovarsko-srijemska županija drži jedan poslovni 

udjel nominalnog iznosa 100.000,00 kn (stotisuća) 

kuna, što iznosi 50 % temeljnog kapitala društva.                                        

2. Općina Drenovci drži jedan poslovni udjel 

nominalnog iznosa 60.000,00 kn (šezdesettisuća) kuna, 

što iznosi 30 %, temeljnog kapitala društva.                    -

- 

3. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek drži jedan 

poslovni udjel nominalnog iznosa 20.000,00 kn 

(dvadesettisuća) kuna, što iznosi 10 %, temeljnog 

kapitala društva.                    -- 

4. Poljoprivredni institut Osijek drži jedan poslovni 

udjel nominalnog iznosa 20.000,00 kn (dvadesettisuća) 

kuna, što iznosi 10 %, temeljnog kapitala društva.                    

-- 

Operativne troškove snositi će osnivači sporazumno, 

svaki u iznosu utvrđenom sukladno sklopljenom 

Sporazumu o operativnim troškovima. 

Članak 10. 

Ulozi osnivača su u novcu i uneseni su u cijelosti prije 

upisa društva u sudski registar. 

  

 

V. POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH 

UDJELA 

Članak 11. 

Visina poslovnih udjela članova društva jednaka je u 

omjeru u kojem temeljni ulog pojedinačnog člana 

društva sudjeluje u temeljnom kapitalu društva, kako je 

to uređeno člankom 9. ovog Ugovora. Članovi društva 

stječu prava i obveze u društvu razmjerno visini 

njihovih poslovnih udjela.                           

Poslovni udjel se može prenositi, dijeliti i spajati.                   

Poslovni udio ili dio poslovnog udjela može se prenositi 

na drugu osobu izvan društva samo uz suglasnost 

Skupštine, a u tom slučaju preostali članovi društva 

imaju pravo prvokupa predmetnog poslovnog udjela.                      

- 

Za prijenos poslovnog udjela ili dijela poslovnog udjela 

između članova društva potrebna je suglasnost 

Skupštine.                           - 

Povlačenje poslovnog udjela nije moguće bez 

suglasnosti Skupštine.         -- 

Članak 12. 

Uprava društva dužna je voditi uredno i točno Knjigu 

poslovnih udjela u skladu sa zakonom.         -- 

U odnosu na društvo član je samo onaj tko je upisan u 

Knjigu poslovnih udjela društva. - 

VI. ORGANI DRUŠTVA 

Članak 13. 

Organi društva su: 

1. Skupština društva. 

2. Uprava. 

3. Nadzorni odbor. 

 

SKUPŠTINA  

Članak 14. 

Skupštinu društva čine svi članovi društva.                         

Članak 15. 

Skupština odlučuje o pitanjima određenim Zakonom o 

trgovačkim društvima i ovim aktom, a osobito o:             - 

-financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene 

dobiti i pokrivanju gubitaka,            - 

-zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,        

-izboru i opozivu članova Uprave i Nadzornog odbora            

- 

-mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,             

- 

-izmjeni i dopuni Društvenog ugovora,                      - 

-postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo 

može imati protiv člana Uprave, te o imenovanju 

zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne može 

zastupati Uprava,                                 

-Skupština društva donosi odluke većinom danih 

glasova, osim kad Zakon o    - trgovačkim društvima 

zahtijeva veću većinu,                  
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- podjeli, povlačenju, te prijenosu poslovnog 

udjela ili njegovog djela         

      - davanju i opozivu prokure, imenovanju 

revizora,              - 

      - predlaže osnivačima prestanak Društva i 

imenovanje likvidatora,       - 

      -  pribavljanju dodatnih sredstava unošenjem novih 

poslovnih udjela članova   društva/vlasnika poslovnih 

udjela,                       - 

     - otuđivanju i opterećivanju nekretnina u 

vlasništvu Društva,           - 

     - davanju prethodne suglasnosti na svaku 

odluku Uprave kojom se stiče, otuđuje  ili 

opterećuje imovina Društva, te stvaraju novčane i druge 

obveze Društva, za  iznose koji prelaze iznos 

od 1.000.000,00 kn (jedanmilijun) kuna,       

- financijskom planu na prijedlog Uprave,                  

-- 

- ostalim pitanjima koja na dnevni red stavi 

osnivač ukoliko nisu u nadležnosti Uprave,                                    

Članak 16. 

Skupštinu Društva saziva Uprava na Zakonom 

propisani način.             - 

Skupština se održava u sjedištu Društva ili drugom 

mjestu kojeg u pozivu odredi sazivač.                                        

- 

Skupštinu Društva mogu sazvati i osnivači.                         

Skupština društva može valjano odlučivati ako su na 

njoj nazočni članovi društva odnosno njihovi 

punomoćnici koji predstavljaju najmanje 51% 

temeljnog kapitala društva.                                        - 

U hitnim slučajevima Skupština se može sazvati i 

telefonski, telefaksom, ili elektronički - audiovizualnim 

putem, odnosno uz pomoć elektronskih uređaja ali tada 

može valjano odlučivati jedino ako joj nazoče svi 

članovi Društva.            - 

Članak 17. 

Skupština donosi odluke većinom od danih glasova, 

ukoliko zakonom ili društvenim ugovorom nije 

drugačije određeno za pojedine odluke.                   

Broj glasova svakog člana Društva je razmjeran visini 

njegovog poslovnog udjela, s time da sve odluke 

donesene na Skupštini moraju se bez odgađanja unijeti 

u posebnu knjigu odluka koju vodi Uprava Društva.                             

Članak 18. 

Skupštini predsjeda predsjednik koji je predstavnik 

člana sa većinom udjela.      --  

Članak 19. 

Svaki član društva snosi troškove koji nastaju zbog 

sudjelovanja na Skupštini, a troškove pripreme i 

održavanja Skupštine snosi Društvo.                - 

UPRAVA                                     -- 

Članak 20. 

Društvo ima Upravu koja se sastoji od jednog člana – 

direktora, koji zastupa Društvo pojedinačno i 

samostalno.                                

Upravu društva imenuje i opoziva Skupština društva.                 

Mandat člana uprave traje pet godina.                         - 

Direktor društva zastupa društvo, vodi poslove društva 

i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o 

trgovačkim društvima.                          - 

Skupština može opozvati direktora i prije isteka 

mandata ukoliko ne obavlja poslove u skladu s 

interesima Društva odnosno razlozima zbog kojih je 

Društvo osnovano.   -- 

Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, 

pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, 

čuvajući poslovnu tajnu Društva.                 -- 

Direktor Društva sklapa s Društvom ugovor o 

međusobnim pravima i obavezama.   - 

Članak 21. 

Međusobni odnosi te prava i obveze Uprave u odnosu 

na Društvo uredit će se ugovorom koji će s Upravom 

zaključiti predsjednik Skupštine društva temeljem 

odluke ovog tijela. 

Imenovani direktor Društva obvezan je dati propisanu 

izjavu pred javnim bilježnikom, kojom izjavljuje da 

prihvaća imenovanje, te da ne postoje prepreke, 

navedene odredbama zakona ili ovim Ugovorom da 

bude izabran na tu dužnost, kao i da je upoznat sa time 

da je njegova obveza prijava podataka koji se upisuju u 

sudski registar pri nadležnom sudu.                                      

Članak 22. 

Uprava Društva predlaže poslovnu politiku planove i 

programe Društva Skupštini te ih, po usvajanju od 

strane Skupštine provodi; utvrđuje organizaciju 

Društva, vodi operativno poslovanje, vodi poslovne 

knjige Društva i izvješćuje Skupštinu društva, te u 

sklopu toga donosi potrebne odluke i opće akte ako to 

zakonom nije stavljeno u nadležnost Skupštine, 

odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa.       -

- 

Direktor Društva može sazvati Skupštinu Društva kada 

ocijeni da je to potrebno radi dobrobiti Društva ili kad 

je to po zakonu obvezno.                     

Direktor Društva zastupa Društvo pojedinačno i 

samostalno.             - 

Direktor Društva može izdati pisanu i ovjerenu ili 

javnobilježničku punomoć za zastupanje drugih osoba 

u Društvu i izvan njega.                    

 

NADZORNI ODBOR                                     -- 

Članak 23. 

Skupština donosi odluku o imenovanju i opozivu 

članova Nadzornog odbora Društva. Odlukom o 

imenovanju Nadzornog odbora će se odrediti broj 

članova i način rada Nadzornog odbora.                                        
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VII. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANKA 

DRUŠTVA 

Članak 23. 

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.                      

 

VIII. PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA 

Članak 24. 

Članovi društva su suglasni da se dobit koja preostane 

nakon podmirenja zakonskih obveza po iskazanoj 

dobiti (čista dobit), zadržava u rezervama i služi za 

provedbu  unapređenja poslovanja i postizanje ciljeva 

Društva.                -- 

Osnivač snosi rizik poslovanja s onim udjelom s kojim 

sudjeluje u društvu.       - 

Ako društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, taj 

će se gubitak pokriti samo iz sredstava koja se po 

zakonu mogu koristiti za pokriće gubitaka.               

 

IX. REZERVE DRUŠTVA 

Članak 25. 

Društvo formira sredstva rezervi.                           - 

Sredstva rezervi društva formiraju se izdvajanjem iz 

dobiti društva. Skupština društva dužna je svojom 

odlukom izdvojiti najmanje 10% sredstava od čiste 

dobiti društva. Ova se obveza ne mora izvršiti ako 

sredstva zakonskih rezervi društva prelaze ili bi 

daljnjim izdvajanjem prešla visinu od 30% temeljnog 

kapitala društva. Sredstva rezervi društva mogu se 

koristiti prvenstveno za pokrivanje eventualnih 

gubitaka društva, ali i za stjecanje vlastitih udjela 

društva kao i za druge namjene određene ovim aktom 

ili odlukom Skupštine. Ako financijsko izvješće za 

proteklu poslovnu godinu pokazuje dobitak, a 

poslovanje u tekućoj godini ne zahtijeva angažiranje 

sredstava rezervi, ova se sredstva mogu koristiti za 

povećanje temeljnog kapitala društva, ali na način da 

njihova visina padne ispod 10% povećanog iznosa 

temeljnog kapitala.              

 

X. IZMJENE I DOPUNE DRUŠTVENOG 

UGOVORA 

Članak 26. 

Izmjene i dopune ovog Društvenog ugovora valjane su 

ako su učinjene na temelju odluke članova društva koja 

mora biti sastavljena u formi javnobilježničke isprave.   

- 

Ako društvu pristupi novi član Društveni ugovor bit će 

izmijenjen. Odluku o izmjeni Društvenog ugovora 

članovi društva donose većinom od  najmanje ¾ od 

danih glasova.- 

Odluka o izmjeni predviđena stavkom 1. ovog članka 

stupa na snagu danom upisa u sudski registar.                                   

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 27. 

U društvu će se donijeti akti čije je donošenje 

predviđeno zakonom.             

Članak 28. 

Na prvoj Skupštini članovi društva usvojiti će 

poslovnik rada Skupštine te izabrati predsjednika 

Skupštine. 

Članak 29. 

Osnivači društva snose troškove osnivanja društva.  

Članak 30. 

U znak preuzimanja prava i obveza iz ovog Društvenog 

ugovora, osnivači isti potpisuju. 

 

ČLANOVI DRUŠTVA: 

 

Vukovarsko-srijemska županija 

župan Božo Galić 

 

Općina Drenovci 

općinski načelnik Jakša Šestić 

 

 

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 

dekan Krunoslav Zmaić 

 

Poljoprivredni institut Osijek 

ravnatelj Zvonimir Zdunić 

 

 

Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne 

novine“ broj 29/19 i 98/19), članka 7. Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11 27/13, 48/13-

pročišćeni tekst, 2/14-Odluka Ustavnog suda 

Republike Hrvatske, 96/16 i 70/17),  članka 17. i 40. 

Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18 i 

2/20) te članka 64. Poslovnika Županijske skupštine 

Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije broj 2/20), Županijska 

skupština Vukovarsko-srijemske županije na 32. 

sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine donosi 

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz 

Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 

2021. godinu 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika izabranih s liste grupe birača u Županijskoj 

skupštini Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem 

tekstu: Županijska skupština) u 2021. godini u iznosu 
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od 550.000,00 kuna, koji je planiran u Proračunu 

Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu.  

Članak 2. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno 

značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.  

Članak 3. 

Za svakog vijećnika Županijske skupštine utvrđuje se 

mjesečni iznos sredstava od 1.046,42 kuna. 

  Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva 

razmjerno broju njezinih članova u trenutku 

konstituiranja Županijske skupštine. 

 Za svakog izabranog vijećnika 

podzastupljenog spola, političkim strankama i 

nezavisnim vijećnicima izabranim s liste grupe birača 

pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 

predviđenog po svakom vijećniku, što iznosi 104,65 

kuna mjesečno. 

Članak 4.  

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima 

raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu 

Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu kako 

slijedi: 

 

 

Politička 

stranka/nezavisni 

vijećnik 

Ukupni broj 

vijećnika 

Od toga 

podzastupljeni 

(ženski) spol 

Mjesečni iznos 

sredstava 

Tromjesečni iznos 

sredstava 

BUZ 1 - 1.046,42 3.139,27 

HDZ 13 2 13.812,79 41.438,37 

HKS 2 - 2.092,85 6.278,55 

HNS LD 1 - 1.046,42 3.139,27 

HSP AS 2 - 2.092,85 6.278,54 

HSS 4 1 4.290,33 12.871,00 

HSU 2 - 2.092,85 6.278,55 

SDP 5 1 5.336,76 16.010,27 

SDSS 3 1 3.243,91 9.731,74 

ŽIVI ZID 3 1 3.243,91 9.731,74 

Tomislav Panenić 1 - 1.046,42 3.139,27 

Vlado Iljkić 1 - 1.046,42 3.139,27 

Nizar Shoukry 1 - 1.046,42 3.139,27 

Ivana Popović 1  1 1.151,07 3.453,20 

Damir Tkalec 1 - 1.046,42 3.139,27 

Žana Skejo Škorić 1 1 1.151,07 3.453,20 

Zvonko Jelić 1 - 1.046,42 3.139,27 

UKUPNO 43 8 45.833,33 137.500,00 

 

Članak 5. 

Financijska sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju 

se na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban 

račun nezavisnog vijećnika sukladno Zakonu, 

tromjesečno u jednakim iznosima. 

 Ako se završetak mandata vijećnika 

Županijske skupštine neće poklopiti s početkom ili 

završetkom tromjesečja, u tom će se tromjesečju 

isplatiti iznos razmjeran broju dana trajanja mandata, 

ovisno o danu stupanja na snagu odluke Vlade 

Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora. 

Članak 6. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba za poslove 

proračuna i javnih financija. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 402-08/21-01/02  

URBROJ: 2196/1-03-21-3  

Vinkovci, 18. veljače 2021. godine  

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“  broj 82/15, 

118/18 i 31/20), članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-

srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije broj 3/18 i 2/20), te članka 64. 

Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije broj 2/20), Županijska 

skupština Vukovarsko-srijemske županije na 32. 

sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine, d o n o s i 

 

ZAKLJUČAK 

I. 



Broj 3. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 87 

    

Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. godinu. 

II. 

Ovaj Zaključak i Analiza stanja iz točke I. bit će 

objavljeni u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

KLASA: 810-03/21-01/02 

URBROJ: 2196/1-03-2-2 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 

 

 

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE 

U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI 

U 2020. GODINI 

 

UVOD 

 

U Vukovarsko-srijemskoj županiji je u 2020. godini, 

kao i u prethodnoj, nastavljen je proces daljnjega 

razvoja sustava civilne zaštite, kao i odgovornost za 

rješavanje kriznih situacija izazvanih pojavom 

prirodnih i/ili tehničko-tehnoloških nesreća. Ova 

godina bila je posebna po tome što je najveći dio 

aktivnosti bio usmjeren na stavljanje pod kontrolu 

pandemije COVID-19, putem aktivnosti kontinuiranog 

obavješćivanja javnosti, nabavom i distribucijom 

zaštitne opreme, koordiniranjem aktivnosti lokalnih 

stožera sukladno uputama Stožera cz-a Republike 

Hrvatske, propisivanjem protuepidemijskih mjera u 

suradnji sa Stožerom cz-a Republike Hrvatske i 

Zavodom za Javno zdravstvo Republike Hrvatske. 

 

Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje 

2020. – 2023. godine, utvrđene su obveze glede 

daljnjeg kontinuiranog stvaranja uvjeta za osiguranje: 

 

- blagovremene identifikacije, procjene i 

temeljitoga praćenja rizika za nastanak mogućih 

nesreća, 

- korištenja znanja, postojećih resursa, 

inovacija i edukacije s ciljem razvoja i izgradnje 

sustava civilne zaštite, te njegove otpornosti na svim 

razinama, 

- smanjenja postojećih rizika i jačanja 

pripravnosti za učinkovito djelovanje kao odgovor na 

potencijalne nesreće. 

 

 Posebna pozornost posvećena je izvršnom 

dijelu sustava civilne zaštite, a to su operativne snage s 

naglaskom na daljnjem osposobljavanju, opremanju i 

uvježbavanju: 

- stožera civilne zaštite na regionalnoj i 

lokalnim razinama, 

- službi  pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite, 

- vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi, 

- udruga od interesa za sustav civilne zaštite u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji 

 

 

I. OPERATIVNE SNAGE 

 

1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 

Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije 

održao je tijekom 2020. godine, ukupno 165  sjednica, 

na kojima se razmatralo, raspravljalo i donosilo 

zaključke vezano za: 

- Operativno postupanje, donošenje i provedba 

protuepidemijskih mjera COVID-19, 

- Izradu Analize stanja sustava CZ-a za 2020. 

god., 

- Izradu Plana razvoja sustava civilne zaštite u 

2021. godini s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje, 

- Pripremu za turističku sezonu u VSŽ za 2021. 

godinu, 

- Pripremu za protupožarnu sezonu u VSŽ za 

2021. godinu, 

- Informacija o daljnjoj primjeni Sporazuma o 

sufinanciranju opremanja i osposobljavanja operativnih 

snaga sustava civilne zaštite Vukovarsko-srijemske 

županije za razdoblje 2020-2024. god., 

- Obilježavanje međunarodnog dana civilne 

zaštite, 

- Organizacija županijske terenske vježbe 

„VINKA 2020“,  

 

1.1.  AKTIVNOSTI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 

ZA VRIJEME PANDEMIJE KORONAVIRUSA 

 

Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije 

aktivnosti vezane uz pandemiju koronavirusa započeo 

je sredinom siječnja, u vrijeme pojave koronavirusa u 

susjednim državama. Odlukom načelnika stožera 

uvedeno je pasivno dežurstvo a sredinom veljače i 

aktivno dežurstvo. Izvršeno je hitno ažuriranje 

kontakata i uspostavljena svakodnevna komunikacija 

sa stožerom cz-a Republike Hrvatske.   Dana 24. 

veljače 2020. godine, u Zagrebu je održana sjednica 

Stožera cz-a Republike Hrvatske proširena sa svim 

načelnicima županijskih stožera. 

 

  Na sastanku su prisustvovali načelnik i tajnik 

stožera. U slijedećim danima podijeljenje su zadaće 

članovima stožera, pokrenut je hitni postupak nabave 

zaštitne opreme, izrađen plan aktivnosti u slijedećem 

razdoblju. Prve oboljele osobe na području županije 

evidentirane su 25. ožujka 2020. godine, bračni par iz 

Posavskih Podgajaca. 
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 Stožer je operativni rad nastavio iz Male 

županijske vijećnice u Vinkovcima, ustrojeno je i 

noćno dežurstvo, odnosno dežurstvo 24/7. 

Ravnateljstvo cz-a Republike Hrvatske uz logističku 

pomoć stožera cz-a Vukovarsko-srijemske županije 

mobiliziralo je objekte za karantenu, fizičkih osoba i 

vozača kamiona u Vinkovcima. Objekti su bili 

mobilizirani do kraja travnja 2020. godine. u kojima je 

boravilo više od stotinu osoba.  

 

 Nadalje uspostavljena je redovita opskrba 

zaštitnom opremom, bolnica, zdravstvenih ustanova, 

ustanova socijalne skrbi, stožera lokalne razine, 

operativnih snaga i drugih ustanova kojima je pomoć u 

nabavci opreme bila potrebna. Ustrojeno je i manje 

skladište unutar stožera cz-a Vukovarsko-srijemske 

županije iz kojega se vršila distribucija, sukladno 

hitnim potrebama na terenu. Relativno povoljnu 

epidemiološku situaciju imali smo do sredine srpnja, do 

pojave velikog žarišta u Ivankovu, uzrokovanog 

svadbom, krizmom i pričesti i povećanim brojem 

obiteljskih okupljanja. 

 

  S obzirom da je na navedenim događajima 

sudjelovalo više osoba iz drugih krajeva županije, 

zaraza se širila linearno i u druge dijelove županije. 

Krajem srpnja zabilježen je i proboja virusa u domove 

za starije i nemoćne. Stožer je svakodnevno organizirao 

tiskovne konferencije i pravovremeno i jasno 

obavješćivao javnost o epidemiološkoj situaciji i 

mjerama koje se provode. U rujnu dolazi do ponovnog 

pogoršanja epidemiološke situacije, uslijed aktivacije 

novih žarišta nastalih uslijed povećanog broja 

svadbenih svečanosti, pričesti, krizmi i drugih 

obiteljskih okupljanja. Blago uzlazni trend broja 

oboljelih nastavio se do kraja 2020. godine, posebice u 

studenome i prosincu. 

 

  Stožer je bio operativno uključen i u izrade 

elaborata u kojima su definirane mjere vezane za 

organizaciju Vinkovačkih jeseni i Kolone sjećanja u 

Vukovaru. Posredstvom stožera cz-a Vukovarsko-

srijemske županije, organiziran obilazak svih domova 

za starije i nemoćne osobe, s ciljem pravovremenog 

otklanjanja eventualnih nepravilnosti i kontrola 

provedbe propisanih protuepidemijskih mjera koje se 

odnose na ustanove socijalne skrbi. 

 

  Od ožujka do kraja 2020. godine Stožer je 

odradio više od 6500 radnih sati, zaprimljeno je i 

odgovoreno na više od 25.000 e-mail poruka/upita, 

distribuirano je 20-tak tona zaštitne opreme, odrađeno 

je preko 6000 telefonskih komunikacija, odrađeno više 

od 7000 radiokomunikacijskih sastanaka sa stožerima 

cz-a lokalne razine, izdano je cca 6500 propusnica a 

odbijeno njih oko 1000. Najveći broj osoba u 

samoizolaciji zabilježen je početkom prosinca 2020. 

godine i iznosio je 1942 osobe, najveći broj aktivnih 

slučajeva oboljelih od korona virusa zabilježen je 

sredinom prosinca i iznosio je gotovo 1000 osoba, 

najveći broj osoba u bolnicama je iznosio 102 osobe, 

dok je najveći dnevni broj oboljelih osoba iznosio 242 

oboljele osobe unutar 24h, a najveći broj osoba koje su 

se oporavile unutar 24 h iznosio je 217 osoba. Nažalost 

do sada je preminulo više od 180 osoba sa područja 

Vukovarsko-srijemske županije. Operativni rad 

nastavljen je i u 2021. godini, uključujući i aktivno 

dežurstvo 24/7. Stožer civilne zaštite Vukovarsko-

srijemske županije pravovremeno je reagirao i nakon 

katastrofalnog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

Organiziran je radni posjet i dostavljena vrijedna 

donacija.  

 

2. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE 

VATROGASTVA 

              Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio 

sustava civilne zaštite, od interesa je za svaku društvenu 

zajednicu pa tako i za Vukovarsko-srijemsku županiju 

u cjelini. Sustav vatrogastva reguliran je Zakonom o 

vatrogastvu  (Narodne novine broj 125/2019) i 

podzakonskim aktima koji detaljnije uređuju područja 

vezana za ustroj, zapovijedanje, zaštitnu opremu, 

osposobljavanje, tehniku i opremu.  

 

   Temeljem Zakona, vatrogasnu djelatnost obavljaju 

vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i 

vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne 

organizacije.     

                      

   Vatrogasne postrojbe mogu biti: 

a) profesionalne javne vatrogasne postrojbe       

b) profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu  

c) dobrovoljna vatrogasna društva                      

d) dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu.              

  

Planom zaštite od požara općine, grada, županije, 

utvrđuju se zadaće i područje djelovanja svih javnih 

vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih 

društva, a posebno zadaće javnih vatrogasnih postrojbi 

i dobrovoljnih vatrogasnih društva koja imaju 

definirano područje odgovornosti (središnja postrojba 

ili društvo).  

 

             Vatrogasne postrojbe obavljaju vatrogasnu 

djelatnost, sukladno Zakonu i pravilima struke, na 

području za koje su osnovane. Svaka vatrogasna 

postrojba obvezna je sudjelovati u vatrogasnoj 

intervenciji i izvan područja svoga djelovanja na 

zapovijed nadležnoga vatrogasnog zapovjednika, 

sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i 

podzakonskih propisa. 

 

     Vatrogasna zajednica Vukovarsko-

srijemske županije osnovana je 1993. godine. Ustroj i 

djelovanje utvrđeno je na temelju Zakona o udrugama, 

Zakona o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu.
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Vatrogasnu zajednicu čine udružene članice, i to: 

Vatrogasne zajednice gradova i općina, dobrovoljna 

vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva u 

gospodarstvu, profesionalne vatrogasne postrojbe u 

gospodarstvu i javne vatrogasne postrojbe. 

 

            Djelatnost zaštite od požara na području naše 

županije provode: 

- 4 javne vatrogasne postrojbe ( JVP Županja počela je 

s radom krajem 2020.g. ) 

- 27 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava , 

- 25 ostalih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi koje 

nisu utvrđene Planovima zaštite od požara, 

- 1 profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu, 

- 1 dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu. 

            

             Ustrojene su vatrogasne zajednice u gradovima 

Vinkovci, Vukovar i te općinama Cerna, Drenovci, 

Vrbanja i Nijemci. 

             Cijele se godine provodi program stručnog 

osposobljavanja u cilju osiguranja potrebnih kadrova za  

izvršenje svih zadataka u djelatnosti zaštite od požara. 

             

U 2020 . godini izvršeno je stručno osposobljavanje : 

- za zvanje vatrogasac 2 tečaja, ali zbog 

epidemiološke situacije daljnja osposobljavanja su 

prekinuta . 

 

Sve Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna 

vatrogasna društva provode teorijsku nastavu i vježbe 

prema Pravilniku o programu i načinu provedbe 

teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim 

postrojbama. 

 

              Programom rada vatrogasne zajednice 

Vukovarsko-srijemske županije u 2020 godini trebala 

je biti organizirana terenska vježba na županijskoj 

razini, ali zbog nepovoljne epidemiološke situacije je 

odgođena . 

 

                  U provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

za vrijeme obavljanja žetvenih radova održan je 

sastanak sa zapovjednicima svih društava i utvrđena 

obveza provođenja svih zadataka utvrđenih Programom 

Vlade Republike Hrvatske za 2020. godinu, a na 

temelju programa, koje su donijele jedinice lokalne 

samouprave. 

 

                  Za vrijeme obavljanja žetvenih radova u 

svim središnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvima 

organizirano je cjelodnevno vatrogasno dežurstvo. 

Nadzor je obavio županijski vatrogasni zapovjednik. U 

provedenom nadzoru ustanovljeno je da je organizirano 

cjelodnevno dežurstvo u društvima za vrijeme 

obavljanja žetvenih radova. 

 

                  U razdoblju od 01.siječnja do 31.studenog 

2020.god. na području vatrogasne zajednice 

Vukovarsko-srijemske županije, Javne vatrogasne 

postrojbe imale su 477 intervencija s angažiranim 1260 

vatrogasaca i 544 vozila . Izgorjele površine je oko 125 

ha . 

 

                  Financiranje djelatnosti županijske 

zajednice vrši se iz proračuna Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

                  Financiranje javnih vatrogasnih postrojbi 

vrši se iz državnog proračuna putem minimalnih 

financijskih standarda za decentralizirano financiranje 

redovitih djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i 

proračuna gradova. 

 

                  Financiranje djelatnosti dobrovoljnih 

vatrogasnih društava vrši se iz proračuna gradova i 

općina. 

 

3. CRVENI KRIŽ VUKOVARSKO-

SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

 

Na temelju strateških dokumenata koje je republika 

Hrvatska potpisala, Međunarodnih zakona o djelovanju 

u katastrofama (IDRL – International Disaster 

Responze Laws) i SPHERE standarda za poboljšanje 

kvalitete pomoći pružene ljudima zahvaćenim 

katastrofama, međunarodna obveza Republike 

Hrvatske je formiranje Službe za pomoć u 

katastrofama. 

 

Crveni križ djeluje na području republike Hrvatske kao 

neprofitna pravna osoba sukladno posebnim propisima 

kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog 

Crvenog križa.  Operativne snage Hrvatskog Crvenog 

križa su temeljna operativna snaga sustava civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju 

obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim 

propisima kojima se uređuje područje djelovanja 

Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenim na 

temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje 

djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog 

Zakona i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 

 

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i strategiji 

2020 Međunarodne federacije društava Crvenog križa i 

Crvenog polumjeseca, kao i razvojnom planu 

Hrvatskog Crvenog križa, poduzimaju se potrebne 

mjere kako bi u potpunosti ispunilo zahtjevne kriterije  

za djelovanje u elementarnim nepogodama, 

pandemijama i epidemijama, prirodnim katastrofama – 

zemljotresima, poplavama, požarima, sušama, 

najezdama nametnika, te drugim masovnim nesrećama 

i oružanom sukobu. 

 

Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske 

županije, kao zajednica udruga gradskih društava 

Hrvatskog Crvenog križa Ilok, Vinkovci, Vukovar i 

Županja, sukladno Statutu i Programu rada, između 

ostaloga ima zadatke koordiniranja u usmjeravanja rada 
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gradskih društava Crvenog križa na području 

Vukovarsko-srijemske županije, poticanja na razvoj i 

postizanje ujednačenih rezultata u osnovnim 

djelatnostima Crvenog križa u svim dijelovima 

Vukovarsko-srijemske  županije, te izvješćivanje  

Hrvatskog Crvenog križa o stanju djelatnosti na 

području Vukovarsko-srijemske županije, ukazivanje 

na specifične situacije, a  posebno izvješćivanje o 

izvršenju povjerenih zadaća. 

 

Ravnatelj Društva Crvenog križa Vukovarsko-

srijemske županije član je Stožera civilne zaštite 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije 

koordinira radom gradskih društava Hrvatskog 

Crvenog križa Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja, koja 

djeluju na području 31 jedinice lokalne uprave i 

samouprave, 5 gradova i 26 općina, kako slijedi: 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Ilok: djeluje na 

području grada Iloka i naselja koja su  u sastavu grada 

– Šarengrad, Bapska i Mohovo. 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci: djeluje na 

području grada Vinkovaca, grada Otoka i općina: 

Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, 

Nuštar, Stari Mikanovci, Privlaka, Stari Jankovci, 

Tordinci i Vođinci. 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar: djeluje na 

području grada Vukovara i općina: Bogdanovci, 

Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i 

Trpinja. 

Gradsko društvo Crvenog križa Županja: djeluje na 

području grada Županje i općina: Babina Greda, 

Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja i Vrbanja. 

 

Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije 

je tijekom 2020. godine koordiniralo djelovanjem 

gradskih društava Hrvatskog Crvenog križa Ilok, 

Vinkovci, Vukovar i Županja organiziranim 

odgovorom na pandemiju COVID-19.  

Ovakvom organizacijom i opremljenošću spremni smo 

za brzo djelovanje u slučaju bilo kakvih kriznih 

situacija koje mogu pogoditi našu županiju. 

 

GDCK ILOK 

 

Ravnatelj GDCK Ilok član je i sudjeluje u radu Stožera 

civilne zaštite grada Iloka te Stožera civilne zaštite 

Vukovarsklo-srijemske županije. 

 

U 2020. godini GDCK Ilok u suradnji sa Kliničkim 

zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Osijek 

provelo je 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 

kojima je prikupljeno 306 doza krvi.  

 

GDCK Ilok je u 2020. godini provodio obuku iz prve 

pomoći za vozače koju je uspješno prošlo 89 kandidata. 

GDCK Ilok redovito obilazi i pomaže socijalno 

ugrožene osobe koje žive u teškim uvjetima. 

 

U 2020. godini najugroženijim osobama i obiteljima 

podijeljeno je 525 paketa hrane, 840 kilograma 

mandarina, 220 paketa higijene, osobama iznad 65 

godina podijeljeno je 62 paketa maski za lice i sredstva 

za dezinfekciju ruku, djeci do 18 godina podijeljeno je 

32 poklon bona u iznosu od stotinu kuna.  

 

Od početka korona krize na našem području sa 25 

volontera organiziran je obilazak starijih i nemoćnih 

osoba, u njihovim domovima, njih oko 60. 

 

Za 2021. u planu su 4 akcije dobrovoljnog darivanja 

krvi, tečajevi iz prve pomoći za vozače i učenike. Paketi 

iz projekata „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 

II” te „Pribor i oprema za Slavoniu i Pounje II”. 

 

Opremljenost GDCK Ilok za slučaj katastrofe je: kombi 

„Ford” i četiri nekompletna te jedan kompletan šator za 

smještaj.    

  

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 

VINKOVCI 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, kao sastavni 

dio Hrvatskog Crvenog križa i Društva Crvenog križa 

Vukovarsko-srijemske županije djeluje na području 

grada Vinkovaca, grada Otoka i 11 općina Vukovarsko-

srijemske županije: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, 

Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Mikanovci, 

Stari Jankovci, Tordinci i Vođinci, odnosno pokriva 

46% Vukovarsko-srijemske županije. 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci u ovom 

trenutku raspolaže s 5 zaposlenika i 50 odlično 

educiranih, opremljenih i uvježbanih volontera – 

članova interventnog tima za djelovanje u odgovoru na 

katastrofe. 

Zapovjedna struktura je ustrojena sukladno hijerarhiji i 

Operativnom planu GDCK Vinkovci za djelovanje u 

kriznim situacijama. 

Na sjednici Skupštine GDCK Vinkovci održanoj 29. 

prosinca 2020. god. prihvaćen je novi sastav Kriznog 

stožera Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci za 

naredno mandatno razdoblje od četiri godine. Članovi 

Kriznog stožera GDCK Vinkovci su u neposrednom 

kontaktu na dnevnoj bazi i sudjeluju u provedbi svih 

mjera i aktivnosti na planu civilne zaštite iz nadležnosti 

Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci.  

Prva aktivnost novog sastava Kriznog stožera GDCK 

Vinkovci bila je razrada operativnog djelovanja GDCK 

Vinkovci u situaciji ublažavanja posljedica razornog 

potresa na Banovini u koordinaciji s gradonačelnikom 

Vinkovaca Ivanom Bosančićem i županom 

vukovarsko-srijemskim Božom Galićem, odnosno 
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stožerima civilne zaštite Grada Vinkovaca i 

Vukovarsko-srijemske županije. 

Spremnost za djelovanje profesionalci i volonteri 

Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci pokazali su 

i dokazali na svim vježbama sustava civilne zaštite, ali 

i u svim kriznim situacijama koje su pogodile 

Republiku Hrvatsku i Vukovarsko-srijemsku županiju, 

od Domovinskog rata, gospodarske krize i recesije, 

katastrofalne poplave, migrantske krize, pa do 

aktualnih kriznih situacija – pandemije koronavirusa i 

djelovanja u odgovoru na razorne potrese u Zagrebu i 

Banovini. 

 

KRATKI PREGLED AKTIVNOSTI GDCK 

VINKOVCI U VRIJEME PANDEMIJE 

KORONAVIRUSA 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci se kao 

temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite i u 

aktualnoj kriznoj situaciji, pandemiji koronavirusa, 

pokazalo kao čvrst oslonac sustava civilne zaštite 

dosljedno provodeći zadaće Hrvatskog Crvenog križa u 

provedbi mjera za sprečavanje širenja koronavirusa.  

Prilikom pripreme i realizacije županijske vježbe 

sustava civilne zaštite „Vinka 2020.“, održane 12. 

veljače .2020. god., nakon prijema prvih informacija o 

širenju koronavirusa u svijetu, započete su pripreme za 

moguće djelovanje u kriznoj situaciji. Na Skupštini 

Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 25. veljače 

2020. god. predsjednik GDCK Vinkovci doc.dr.sc. 

Dražen Švagelj održao je zastupnicima predavanje o 

koronavirusu.  

Od početka ožujka 2020. god. na sastancima stožera 

civilne zaštite jedinica lokalne samouprave na kojima 

smo sudjelovali raspravljano je između ostaloga i o 

mogućem razvoju situacije i zadacima sastavnica 

sustava civilne zaštite. 

Osigurana je i kontinuirana dostupnost Gradskog 

društva Crvenog križa Vinkovci 24/7 putem SOS 

mobitela i mobitela za pružanje psihosocijalne potpore. 

 

 Zadaće je obavljalo 6 zaposlenika i 42 volontera, a 

naše aktivnosti obuhvatile su:    

• kontinuirano sudjelovanje na sjednicama i 

suradnju sa Stožerom civilne zaštite Vukovarsko-

srijemske županije i svim stožerima civilne zaštite 

jedinica lokalne samouprave na području djelovanja 

Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci. 

• kontinuirano izvješćivanje javnosti putem 

sredstava javnog priopćavanja, Interneta i društvenih 

mreža o zadaćama Crvenog križa na sprečavanju 

širenja koronavirusa i aktivnostima usmjerenim na 

pomoć rizičnim skupinama. 

• prihvat i skladištenje zaštitne opreme  i 

dezinfekcijskih sredstava za potrebe distribucije 

Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije. 

• dostavu hrane i lijekova osobama kojima je 

zbog dobi ili zdravstvenog stanja ograničeno kretanje. 

Dostavu su od 16. ožujka.2020. god. nakon poziva 

korisnika na SOS-telefon GDCK Vinkovci 332-523 

vršili zaposlenici i volonteri GDCK Vinkovci 

službenim vozilima. Obavljeno je više od 600 dostava 

hrane i  lijekova. 

• pružanje psihosocijalne pomoći putem 

posebnog besplatnog PSP-telefona 0800 1188 osobama 

u teškoj psihičkoj situaciji izazvanoj ograničenjem 

kretanja. Pomoć su za područje Vukovarsko-srijemske 

županije telefonom pružala 4 člana PSP-tima GDCK 

Vinkovci koji od 17 ožujka 2020. god. i danas dežuraju 

24/7. 

• podjelu hrane i vode vozačima kamiona koji 

dugo bez hrane i vode čekaju na graničnom prijelazu 

Bajakovo. U noći 16./17 ožujka 2020. god. hranu i vodu 

za 500 vozača kamiona cijelu noć su dijelila 2 

zaposlenika i 2 volontera GDCK Vinkovci. 

• pomoć stranim državljanima koji su se zatekli 

unutar granica RH nakon zatvaranja granica susjednih 

zemalja, a koji su telefonom zatražili pomoć Crvenog 

križa. U suradnji sa Stožerom civilne zaštite 

Vukovarsko-srijemske županije organiziran je njihov 

smještaj u objektima namijenjenim za karantenu. 

• pomoć u organizaciji skrbi za nepokretne 

osobe koje nemaju nikoga od obitelji. U suradnji sa 

Stožerom civilne zaštite VSŽ i Centrom za socijalnu 

skrb Vinkovci riješen smještaj dvije nepokretne osobe 

koje nemaju nikoga od obitelji.  

• dostavu suhih obroka u objekte namijenjene 

za  karantenu na zahtjev Stožera civilne zaštite 

Vukovarsko-srijemske županije; 

• dostavu humanitarne pomoći stradalima u 

razornom potresu u Zagrebu i okolici. Donaciju 

Vukovarsko-srijemske županije u ukupne težine 3,5 

tone i vrijednu 200.000 kn predstavnicima Hrvatskog 

Crvenog križa i GDCK Zagreb predali su 07. travnja 

2020. god. predstavnici Agroklastera i Gradskog 

društva Crvenog križa Vinkovci. 

• podjelu humanitarne pomoći socijalno 

ugroženim obiteljima na području djelovanja GDCK 

Vinkovci. Početkom travnja, uoči Uskrsa, podijeljena 

su 504 obiteljska paketa hrane. U svibnju je podijeljeno 

400 paketa hrane, a u lipnju je započeta podjela paketa 

hrane za 221 osobu koja je zbog korone ostala bez 

posla. 

• ukupno je tijekom 2020. godine provedeno 5 

podjela humanitarne pomoći socijalno ugroženim 

obiteljima, u prosjeku po 500 obitelji 

• u prosincu je u okviru projekta „Čuvajmo ih 

!“ izvršena podjela 560 kompleta po 30 zaštitnih maski 

i 1 l dezinficijensa osobama starijim od 65 godina  

• uz striktno poštivanje mjera predostrožnosti u 

vrijeme koronakrize  organizirali smo 43 akcije 

dragovoljnog darivanje krvi, a plan je prebačen za 10%. 

 

Sve ove zadaće su provedene u koordinaciji s 

nacionalnim društvom Hrvatskog Crvenog križa i 

suradnji sa stožerima civilne zaštite jedinica lokalne 

samouprave Vukovarsko-srijemske županije uz 

maksimalne mjere zaštite kako volontera i zaposlenika, 

tako i korisnika naših usluga na području djelovanja 
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Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci  Vinkovci u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji.  

 

PREGLED AKTIVNOSTI U UBLAŽAVANJU 

POSLJEDICA RAZORNOG POTRESA: 

Hrvatski Crveni križ od početka izbijanja krizne 

situacije prouzročene katastrofalnim potresom 29. 

prosinca 2020. godine skrbi o stradalom stanovništvu 

koje se nalazi na potresom pogođenom području, u 

evakuacijskim i prihvatnim centrima te drugim 

prikladnim smještajnim objektima.  

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je odmah na 

vijest o razornom potresu stavilo sve svoje kapacitete 

na raspolaganje Hrvatskom Crvenom križu, a putem 

medija i Interneta odmah prenijelo javni poziv HCK za 

prikupljanje pomoći putem donacijskog računa, 

humanitarnog telefona i prikupljanje materijalne 

pomoći.  

U koordinaciji s gradonačelnikom Vinkovaca Ivanom 

Bosančićem i županom Božom Galićem, stožerima 

civilne zaštite Grada Vinkovaca i Vukovarsko-

srijemske županije i stožerima CZ jedinica lokalne 

samouprave GDCK Vinkovci je istog dana pokrenulo 

akciju prikupljanja pomoći u svom skladištu, te 

angažiralo veliki broj volontera koji su prikupljenu 

pomoć sortirali i pripremili za transport na krizno 

područje.  

 

SLUŽBA ZA PRIPREMU I DJELOVANJE U 

KATASTROFAMA GDCK VINKOVCI: 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je s 

pripremama za opremanje Službe za pripremu i 

djelovanje u katastrofama započelo još 2003. 

godine.Uspješno djelovanje u odgovoru na katastrofu 

izazvanu poplavom u županjskoj Posavini u svibnju 

2014. god, koje se protegnulo i na cijelu 2015. god.,  na 

ublažavanju posljedica migrantske krize od sredine 

rujna 2015. god. pa sve do travnja 2016. god, za vrijeme 

pandemije koronavirusa od početka 2020. god., kao i na 

ublažavanju posljedica razornih potresa u Zagrebu i 

Banovini 2020. god., pokazuju važnost pravodobnog 

pripremanja, opremanja, edukacije i uvježbavanja tima.  

GDCK Vinkovci ispunjava gotovo sve materijalno-

tehničke (skladišni prostor koji s obzirom na veličinu i 

opremljenost rezervama šatora, kreveta, pokrivača, 

terenskih stolova i klupa, hrane i higijene, te 

komunikacijski povoljnu lokaciju u užem središtu 

grada, s izlazom na dvije ulice, odgovara svim 

zahtjevima izvanrednih situacija; vozila, viličar, 

poljsku kuhinju, pumpe, agregate, podvodnu lampu i 

ostalu opremu tima za čišćenje bunara) i kadrovske 

(veliki broj volontera obučenih za pružanje prve 

pomoći, profesionalce i volontere u skladištu, iskusni 

tim za čišćenje bunara) preduvjete za uspješan rad 

Službe za pripremu i djelovanja u katastrofama.   

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je od 

studenoga 2016. god. do siječnja 2018. god., dakle  

punih 15 mjeseci sudjelovalo u provedbi zahtjevnih 

projektnih aktivnosti u sklopu EU-projekta EMBER 

("Ever-moving Border Emergency Response") - 

"Odgovor na sveprisutne izvanredne situacije u 

pograničnom području", koji je provođen kao projekt 

prekogranične suradnje Vukovarsko-srijemske 

županije, Sekretarijata Autonomne pokrajine 

Vojvodine, Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske 

županije HRAST, Fonda "Evropski poslovi" AP 

Vojvodine, Državne uprave za zaštitu i spašavanje RH 

i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam AP 

Vojvodine.  

Za potrebe Stožera Civilne zaštite Vukovarsko-

srijemske županije u skladištu Gradskog društva 

Crvenog križa Vinkovci čuva se punilica za vreće 

pijeska. 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci provodi 

svake godine edukacije članova interventnog tima, 

specijalista za procjenu situacije, logistiku, 

komunikacije,  prvu pomoć, psihosocijalnu potporu, 

Službu traženja i osiguranje pitke vode, a članovi 

interventnog tima GDCK Vinkovci sudjeluju svake 

godine na vježbama sustava civilne zaštite sukladno 

planu stožera civilne zaštite jedinica lokalne 

samouprave i Ravnateljstva civilne zaštite, Služba 

civilne zaštite Vukovar. 

Tijekom 2020. god. dodatno je računalnom opremom, 

namještajem, torbicama i ormarićima  prve pomoći 

opremljena učionica GDCK Vinkovci kao baza 

interventnog tima. Zanovljena je i oprema za članove 

interventnog tima, a kupljeni su kompleti uniformi 

(jakna, hlače i prsluci), sklopivi kreveti i vreće za 

spavanje za 20 osoba. 

TIM GDCK VINKOVCI ZA ASANACIJU BUNARA:  

Hrvatski Crveni križ započeo je program asanacije 

bunara 1997. godine. Program ima za cilj osigurati 

izvor pitke vode uz zadovoljavajuće higijenske uvjete, 

povećati svijest stanovništva o sanitarnim standardima, 

u suradnji s lokalnim zdravstvenim ustanovama izbjeći 

zdravstvene rizike koji se prenose vodom, a u konačnici 

postići europske ekološke standarde. Važno je naglasiti 

da je za korisnike ovaj posao besplatan. 

Tijekom 2020. tim je obradio 45 bunara, biološki i 

kemijski analizirao vodu iz 45 bunara, tretirao 45 i 

sanirao 20 bunara. 

Kako je dosadašnji način provedbe projekta asanacije 

bunara okončan s 30.06.2020. god., Hrvatski Crveni 

križ je potpisao novi ugovor s Ministarstvom zdravstva, 

koje financira opremu i jedan mobilni tim za cijelu 

Hrvatsku. Za novi način provedbe projekta teoretski i 

praktični dio edukacije održan je u Vinkovcima 15. i 

16. listopada .2020. god., a sudjelovali su predstavnici 

iz 11 gradova. 

VJEŽBE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE: 

Tijekom posljednjih godina, Gradsko društvo Crvenog 

križa Vinkovci je godišnje sudjelovalo u prosjeku na 4-

6 vježbi sustava civilne zaštite na našem području i u 

pravilu dobivalo odlične ocjene za izvršenje 

postavljenih zadataka.  

Posebno se ističu nacionalna vježba sustava civilne 

zaštite „Vlak 2016.“ održana u Vinkovcima 26. 
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veljače.2016. god.,  vježba „Požar u OŠ Augusta 

Cesarca 2018.“  održanu u Ivankovu 15. Svibnja 2018. 

god., snimana za edukacijski materijal s 9 zemaljskih 

kamera i dronom, županijska vježba „Otočki virovi 

2019.“, održanu kod Otoka 15. lipnja 2019. god i 

županijsku vježbu „Vinka 2020.“, održana kod 

Vinkovaca 12. veljače 2020. god, za koje je od tima za 

analizu interventni tim GDCK Vinkovci dobio najviše 

ocjene. 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je na ovoj 

vježbi sudjelovalo s 24 člana interventnog tima, 3 

vozila (kamion s prikolicom Ford „transit tourneo“,  

kombi vozilo Ford „transit custom“ i putničko vozilo 

Ford „tourneo courier“), 2 šatora, 8 kreveta s 

posteljinom, 4 nosila, 4 kompleta stolova s klupama, 

torbicama prve pomoći, setom za zorno prikazivanje 

ozljeda, računalnom opremom i uredskim materijalom. 

 

EDUKACIJA IZ PRVE POMOĆI: 

Kao priprema za natjecanja Mladih Hrvatskog Crvenog 

križa u 23 osnovne škole održana su 23 tečaja prve 

pomoći na kojima je sudjelovalo 390 učenika. U 7 

srednjih škola održano je 7 tečajeva prve pomoći na 

kojima je sudjelovalo 140 učenika.  

Gradsko i općinsko natjecanje Mladih Crvenog križa 

Vinkovci održano 07. Ožujka 2020. god. bilo je po 20. 

godinu zaredom najmasovnije u Hrvatskoj jer je 

sudjelovalo ukupno 26 škola s preko 250 sudionika. 

Naredne razine, međužupanijsko natjecanje i državno 

natjecanje Mladih Hrvatskog Crvenog križa nisu 

održane u predviđenim terminima zbog pandemije 

koronavirusa.   

 

Ormariće prve pomoći s propisanim zavojnim 

materijalom donirane su početkom prosinca 2020. u 23 

osnovne i 7 srednjih škola na našem području. 

DRAGOVOLJNO DAROVATELJSTVO KRVI: 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je tijekom 

2020. godine u suradnji s Kliničkim zavodom za 

transfuziju Kliničkog bolničkog centra Osijek 

organiziralo 51 akciju DDK na kojima je krv dalo 2.110 

osoba.  

Plan prikupljanja krvi za 2020. godinu (1.920 doza), 

ostvaren je sa 110 %.  

Prvi put krv su dale 284 osobe, što iznosi 13,60 %, a 

prosjek za RH je 7%. 

 

SLUŽBA SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI I 

EKOLOŠKA ZAŠTITA PRIOBALJA: 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci započelo je 

10.03.2020. kampanju „Postani spasilac“ za 

informiranje, motiviranje, educiranje i licenciranje 

budućih spasilaca. Grad Vinkovci sklopio je ugovore s 

licenciranim spasiocima Hrvatskog Crvenog križa koji 

su radili na RC „Jezera“ od 01. srpnja .do 15. kolovoza 

2020. god.  

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je 

01.07.2020. doniralo torbicu prve pomoći i neophodnu 

opremu spasilačkoj službi na Rekreacijskom centru 

„Jezera“ („Banja“) u Vinkovcima.  

Gradsko društvo Crvenog križa od 2010. godine, kao 

nositelj programa, u Dvoranskom plivalištu „Lenije“, u 

partnerstvu s Dječjim vrtićima Vinkovci, Katoličkim 

dječjim vrtićima „Eden“ i Vinkovačkim plivačkim 

klubom, uspješno provodi projekt „Sigurnost na vodi“, 

namijenjen djeci predškolskog uzrasta, u kojemu, kroz 

desetsatni program škole plivanja i ronjenja, znanje i 

vještinu koja život znači godišnje nauči između 180 i 

200  djece završnih godina vrtića. 

 

ZAŠTITA OD EKSTREMNIH UVJETA: 

U svrhu zaštite socijalno ugroženih obitelji i pojedinaca 

od ekstremnih hladnoća, Gradsko društvo Crvenog 

križa Vinkovci kroz dugoročni program svake godine 

donira ugroženim korisnicima određeni broj 

višenamjenskih štednjaka na kruto gorivo na kojima se 

može kuhati, peći, a posebno ugrijati u zimsko doba. 

Vukovarsko-srijemska županija osigurava korisnicima 

po  3m³ ogrjevnog drva.. 

SMJERNICE GDCK VINKOVCI ZA 2021. GODINU: 

Tijekom proteklog razdoblja, a naročito za vrijeme 

Domovinskog rata, za vrijeme katastrofalne poplave u 

istočnoj Slavoniji, migrantske krize, pandemije 

koronavirusa i ublažavanja posljedica razornih potresa, 

ustanovljena je velika potreba za djelovanjem 

operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa. 

 

U Programu rada GDCK Vinkovci za 2021. godinu su 

sadržane smjernice za dalji razvoj Službe za djelovanje 

u katastrofama, educiranje i opremanje članova 

interventnog tima. 

S obzirom na mogućnost pojave prirodnih katastrofa, 

tehničko-tehnoloških katastrofa, kao i na krize izazvane 

ljudskim djelovanjem, koje mogu prouzročiti nastavak 

migracija i u narednom  razdoblju, potrebno je i nadalje 

raditi na ekipiranju, opremanju i educiranju volontera 

za djelovanje u izvanrednim situacijama 

U 2021. godini kroz edukacije osposobiti će se 

volonteri i profesionalni radnici za procjenu situacije, 

osiguranje pitke vode: za rad na mobilnom pročišćivaču 

vode i asanaciji bunara, smještaju i prehrani, poljskoj 

kuhinji, u Službi traženja, psiho-socijalnoj potpori, 

logistici, komunikaciji i u ekipama prve pomoći.  

U rujnu 2017. god. smo započeta je reorganizacijja i 

preuređenje zbog optimizacije skladišnog prostora, što 

je većim dijelom završeno u 2020. godini i što će se 

nastaviti i u 2021. godini.  

U ovom trenutku, potrebno je izvršiti privremeno 

nasipanje kamenom, odnosno asfaltiranje prilazne ceste 

skladištu, dok ce ne izvrši cjelovita adaptacija skladišta 

i ne riješi problem kanalizacije i vodovoda i izvrši 

uređenje prilaznih putova asfaltiranjem. 

Dio skladišnog prostora namijenjen je za čuvanje 

rezervi opreme za djelovanje u katastrofama i 

namirnica, a tijekom 2021. god. vodit će se računa o 

održavanju i zanavljanju opreme, te rokovima upotrebe 

namirnica.  
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Dugoročni plan se postupno realizira u suradnji sa 

Stožerom civilne zaštite Vukovarsko-srijemske 

županije i Službom civilne zaštite, Ministarstvom 

unutarnjih poslova, te donatorima i partnerima iz 

zemlje i inozemstva: nabava potrebne opreme za 

djelovanje u katastrofama, prvenstveno vozila, poljske 

kuhinje, posuđa, pribora za jelo, montažnih stolova i 

klupa, dodatnih smještajnih kapaciteta: šatora, kreveta, 

pokrivača, posteljine, kao i potrebnih rezervi hrane i 

drugih artikala. Potrebno je planirati i osigurati 

financijska sredstva za održavanje, tehnički pregled i 

registraciju vozila, prikolica i poljske kuhinje.  

Važan dio je opremanje članova interventnog tima 

uniformama jer se terenski posao odvija u teškim 

zimskim i ljetnim uvjetima, za što je potrebno imati 

odgovarajuće prepoznatljive uniforme.  

Problemi koji financijski opterećuju Gradsko društvo 

Crvenog križa Vinkovci su financiranje opremanja, 

educiranja i uvježbavanja  članova interventnog tima, 

prevaljivanje režijskih troškova mobiliziranih skladišta, 

troškova pakiranja obiteljskih paketa, goriva i drugog 

na GDCK Vinkovci, iako je u Zakonu o sustavu civilne 

zaštite jasno navedeno tko snosi troškove nastale u 

katastrofi. 

Drugi problem je oslobađanje zaposlenih volontera 

radne obveze u njihovim poduzećima za vrijeme 

edukacija ili konkretnog djelovanja u kriznim 

situacijama. Treći problem je odlazak nezaposlenih 

volontera u inozemstvo u potrazi za poslom. 

 

Zato je potrebno u suradnji sa Stožerom civilne zaštite 

Vukovarsko-srijemske županije osigurati financijska 

sredstva za edukaciju i opremanje članova interventnog 

tima; skladištenje, održavanje, amortizaciju, upotrebu i 

zanavljanje materijalno-tehničkih sredstava Gradskog 

društva Crvenog križa Vinkovci, kao i za registraciju, 

osiguranje i održavanje vozila iz voznog parka GDCK 

Vinkovci koja se koriste u okviru Službe za pripremu i 

djelovanje u katastrofama. 

GRASKO DRUŠTVO CRVENGO KRIŽA 

VUKOVAR 

Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar bilo je 

sudionik terenske vježbe sustava Civilne zaštite 

županijske razine „VINKA 2020.“ sa tri svoja člana – 

12. veljače 2020. god. 

 

Edukacija iz prve pomoći: 

 

Održano je 4 tečaja prve pomoći radnicima na radu na 

kojima je bilo 10 kandidata. 

Gradsko natjecanje Mladih Hrvatskog Crvenog križa 

održano je 07. ožujka 2020. godine, sudjelovalo je 5 

škola (3 OŠ i 2 SŠ) sa 30 sudionika. 

 

Asanacija bunara: 

 

Tim je obradio 32 bunara, biološki i kemijski analizirao 

vodu iz 14 bunara, tretirao 31 bunara i očišćeno i 

rehabilitirano 31 bunara. 

GDCK Vukovar ima na raspolaganju 6 isušivača vlage, 

koje je svojim sugrađanima besplatno izdaje na revers 

kako bi si pripomogli da što prije isuše vlažne 

prostorije. 

Riječ je o uređajima koji pravodobnim postavljanjem, 

bitno smanjuju nastalu štetu od vode ili vlage u 

zidovima, podovima i namještaju.   

 

Dobrovoljno darivanje krvi: 

 

GDCK Vukovar planirao je 14 akcija, a ostvario 11 

akcija DDK-a kojima je pristupilo ukupno 649 osoba, 

od kojih je 586 osoba dalo krv, od toga 478 muškaraca 

i 108 žena. Krv su prvi put dale 33 osobe. Plan za 2021. 

godinu je 730 doza krvi.  

 

Služba traženja: 

 

- broj zahtjeva za traženje u postupku na dan 

31.12.2020. god.  50 

- broj novo pokrenutih zahtjeva za traženje2 

- broj prikupljenih ante-mortalih podataka1 

- broj obitelji koje su obaviještene o pristupanju 

postupka identifikacije                           1 

- zahtjev za potvrdu o zarobljeništvu MOCK 

(1991.-1995.)                                        201   

- dostava Prihvatnom centru Tovarnik 

(migranti) – telefonske kartice                              

40     

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 

ŽUPANJA 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Županja je od  redovnih 

djelatnosti u 2020. godini koje provodi sa ciljevima 

edukacije stanovništva i članova HCK, pripremu za 

djelovanje u katastrofama kao i osiguranjem dovoljnih 

količina krvi kao lijeka provelo  najveći dio planiranih 

aktivnosti.  

 

U 2020. godini smo  organizirana je obuka članova 

podmlatka i mladeži HCK iz osnova pružanja prve 

pomoći. Obučeno je 134 članova podmlatka i mladeži  

Crvenog križa za pružanje prve pomoći unesrećenima 

kroz 12 tečajeva. 

 

Gradsko natjecanje ekipa podmlatka i mladih Crvenog 

križa provedeno je 07. ožujka 2020. godine i na njemu 

je sudjelovalo 7 ekipa podmlatka i 3 ekipe mladeži 

HCK. Natjecanje je provedeno u OŠ Mate Lovraka u 

Županji.  U kategoriji podmlatka HCK Pobjednik 

natjecanja je ekipa Podmlatka Crvenog križa iz 

Osnovne škole I.MartinovićaŠtitar, drugo mjesto 

osvojila je OŠ M.Lovraka iz Županje,a treće mjesto je 

osvojila ekipa iz OŠ Fra B.Leakovića iz Bošnjaka u  

kategoriji srednjoškolaca ekipa Gimnazije osvojila je 

prvo mjesto, Tehnička škola Županja drugo mjesto i 

Obrtničko industrijska škola Županja treće mjesto . 
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Pobjedničke ekipe nisu išle na međužupanijsko 

natjecanje jer isto nije održano zbog pandemije 

koronavirusa. 

 

Informacije o aktivnostima GDCK Županja vezane uz 

epidemiju KORONA virusa 

 

17. 18. i 19. ožujka 2020. godine zaposlenici i volonteri  

GDCK Županja su vršili podjelu humanitarne pomoć 

vozačima kamiona koji su čekali prijelaz državne 

granice na GP Bajakovo koji je bio zatvoren zbog 

pojave Korona virusa. Pakete su pripremali zajednički 

volonteri i zaposlenici GDCK Županja. Ukupno je u tri 

dana podijeljeno oko 800 paketa ( sadržaj: 2 boce 

flaširane vode, 2 tost kruha, 6 mesnih konzervi-paštete 

i naresci).  

 

Dana 27. i 31. ožujka GDCK Županja postavilo je za 

potrebe COVID ambulante Doma zdravlja dva svoja 

šatora ispred i iza zgrade Doma zdravlja Županja. 

Šatori su sklonjeni u lipnju, a već u kolovozu je 

ponovno postavljen jedan šator. Ovaj šator je poslije 

zamijenjen kontejnerom. 

 

Od početka epidemije koronavirusa svi zaposlenici 

GDCK Županja kao i 80-tak volontera pružalo je 

različite oblike pomoći  starijim i bolesnim osobama 

koje spadaju u najugroženije kategorije stanovništva. 

Volonteri su odradili 6.115 volonterskih sati, dok su 

zaposlenici kroz usluge pomoći u kući te dostave 

kuhanih obroka pružili  cca 52.100 usluga(pomoć u 

kući, dostava obroka, dostava lijekova, kupovina 

namirnica, dostava humanitarne pomoći, plaćanje 

računa i sl). Zaposlenici GDCK Županja su obiteljima 

koje žive u riziku od siromaštva a oboljele su od 

koronavirusa ili su bile u izolaciji na poziv iz JLS ili 

direktno obitelji dostavljale kuhane ili suhe obroke te 

obavljale nabavke osnovnih životnih potrepština ( 20 

tak obitelji sa oko 30 članova). 

Gradsko društvo Crvenog križa Županje je zbog prirode 

poslova koje je obavljalo tijekom korona krize uložilo 

značajna vlastita sredstva za nabavku opreme i zaštitnih 

sredstava za zaposlenike i volontere kao i za održavanje 

prostora, opreme i vozila.  

U 2020. godini GDCK Županja provodilo je  akcije 

dobrovoljnog darivanja krvi po planu akcija koji je 

izrađen u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku 

medicinu KBC Osijek.  Plan za 2020. godinu iznosio je 

1.320 doza, a do 31. 12. 2020. godine, u 49 akcija   

prikupljeno je ukupno  1.552 doze krvi.  

Dana 29. prosinca 2020. godine GDCK Županja je 

nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji 

Hrvatskom Crvenom križu stavilo na raspolaganje sve 

svoje ljudske i materijalne resurse. Od 31. prosinca  

2020. godine timovi GDCK Županja su već započeli sa 

odlaskom na teren, a istog dana smo započeto je i 

prikupljanjee donacija hrane, higijenskih potrepština i 

ostale materijalne pomoći prema popisu koji je objavio 

Hrvatski Crveni križ. 

PLANOVI GDCDK ŽUPANJA ZA RAZDOBLJE 

2021. - 2022. GODINE 

 

a) Služba za djelovanje u katastrofama 

 

Zakonom o sustavu civilne zaštite sustav  civilne zaštite 

ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini.  

Ovim Zakonom o sustavu civilne zaštite uređuje se 

sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i 

građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, 

životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 

velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja 

posljedica terorizma i ratnih razaranja.  

 

 (1) Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike 

Hrvatske kao neprofitna pravna osoba sukladno 

posebnim propisima kojima se uređuje područje 

djelovanja Hrvatskog Crvenog križa. 

(2) Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su 

temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u 

velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u 

sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima 

kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog 

Crvenog križa i planovima donesenih na temelju 

posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja 

Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog Zakona i 

Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 

 

Vrijednost vlastite opreme za pripremu i djelovanje u 

katastrofama po inventuri od 31. prosinca 2020. godine 

iznosi 609.155,40 kn, dok vrijednost opreme koju 

GDCK Županja ima na korištenju i čuvanju a u 

vlasništvu je drugih pravnih osoba iznosi 503.979,51 kn 

što je ukupno iznosi 1.113.134,91 kn. Ovako veliki broj  

vrijedne opreme zahtjeva i kvalitetno uskladištenje, što 

GDCK Županja nikako samo ne može osigurati. 

Potrebna je pomoć kako lokalnih zajednica i Županije 

a posebno službi koje su nositelji aktivnosti Civilne 

zaštite na svim razinama organiziranosti o čemu GDCK 

Županja već niz godina informira nadležne i traži trajno 

rješenje. Nadamo se uz pomoć nadležnih službi, a kroz 

instrumente Civilne zaštite EU-a osigurati trajnije 

rješenje skladištenja opreme. Nekvalitetno skladištenje 

dovodi do nenadoknadivih šteta na opremi. 

 

b) Dobrovoljno darivanje krvi 

 

U interesu zadovoljavanja potreba zdravstva za krvlju i 

krvnim pripravcima, i u skladu s izraženim potrebama 

Zavoda za transfuzijsku medicinu iz Osijeka zajedno sa 

svim društvima Crvenog križa Vukovarsko srijemske 

županije izradit ćemo  plan prikupljanja krvi od 

dobrovoljnih darovatelja. Plan za područje županjske 

Posavine u 2021. godini iznosi 1.320 doza krvi.   

 

Planiramo u 2021. godini provesti ukupno   49 akcija.  

Nastojati ćemo i u 2021.i narednim godinama 

animiranjem mladih povećati broj darovatelja koji su 
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prvi puta darovali krv. Plan nam je da do 2022. godine 

postignemo 4 darivanja na 100 stanovnika.  

 

c) Prva pomoć 

Prva pomoć je tradicionalna djelatnost Crvenog križa . 

Od posebnog je značenja za cijelu zajednicu educiranje 

mladeži iz osnovnog pružanja prve pomoći i 

samopomoći, jer brza i stručna intervencija može 

spriječiti teže posljedice, a ponekad i spasiti život 

pojedinca. 

 

U 2021. godini, kao i u narednim godinama tj. do 2022.  

planiramo educirati između 150 do 200 učenika 

osnovnih i srednjih škola godišnje kroz  tečajeve za 

osposobljavanje ekipa mladeži Crvenog križa.  

 

d) Služba traženja 

 

Služba traženja GDCK Županja  će i u narednim 

godinama  nastaviti sa aktivnostima Službe traženja, 

posebno na poslovima traženja osoba nestalih u 

Domovinskom ratu, a i ranije, i na mirnodopskim 

traženjima (članovi obitelji koji su izgubili kontakt 

vezano za ekonomske, turističke i druge migracije). 

Posebna pažnja bit će posvećena kontaktima i 

izvješćivanju obitelji o postupcima ekshumacije i 

identifikacije posmrtnih ostataka osoba stradalih u 

svezi oružanih sukoba (1991. -1995.), te popunjavanju 

antemortalnih podataka za tražene osobe. Iz područja 

svoga djelovanja Služba traženja će također pružati 

usluge i davati informacije građanima, kao i zaprimati, 

obrađivati i prosljeđivati obiteljske poruke.  

 

Jedan od glavnih zadataka Službe traženja GDCK 

Županja bit će osposobljavanje povjerenika Službe 

traženja u svim mjestima na našem području, jer time 

dobivamo educirane ljude, koji će uvijek biti sposobni 

i spremni pomoći ljudima u mjestu u slučaju izvanredne 

situacije (elementarne nepogode, rat, velike prometne i 

druge nezgode). 

 

 Edukacija povjerenika Službe traženja 

provoditi će se u suradnji sa Društvom Crvenog križa 

Vukovarsko srijemske županije.  

4. HGSS – STANICA VINKOVCI 

U svojoj dvanaestoj godini djelovanja, tijekom 2020. 

godine  Stanica Vinkovci  imala je ukupno 84 razne 

aktivnosti,  odnosno  2.725  čovjek/sati.   

Broj aktivnih članova je 28, od toga 5 gorskih 

spašavatelja, 14 spašavatelja, 6 pripravnika i 3 

suradnika.  

 

AKCIJE: - Akcije na području VSŽ                                                         

kom  3   

                 - Akcije na ostalom području RH                                              

kom  8  

UKUPNO:                                                        kom  11      

OBUKA:   

- speleo tehnike                               kom    2 

- prva pomoć                                   kom    2 

   - divlje vode i poplave                    kom    4 

KAPITALNA ULAGANJA: 

 

Nastavljena su kapitalna ulaganja u objekt HGSS-a u 

Vukovaru tako da je tijekom 2020. godine završena 

kompletna instalacija električne energije, centralnog 

grijanja, vodovoda i kanalizacije, te montaža gips-

kartonskih ploča na unutarnje zidove prizemlja i kata. 

Na vanjskom prostoru oko objekta asfaltiran je prilaz 

garažama, postavljeni betonski opločnaci na pješačke 

staze, postavljena ograda oko cijele parcele, te uređen 

okoliš. 

 

PLAN ZA 2021. GODINU 

 

U 2021. godini HGSS Stanica Vinkovci planira 

nastaviti s obukom i uvježbavanjem ljudi, te popunu 

članstva s 2-3 čovjeka. 

Od opreme je u planu nabava i opremanje logističke 

prikolice za teren, nabava zajedničke opreme za 

ronioce, te preko projekta Sigurna.hr nabava 1 

terenskog vozila, 1 quada, 1 lakog plastičnog čamca  s 

prikolicom, te 1 skutera za vodu. 

U planu je 8 vježbi na području Vukovarsko-srijemske 

županije na temu potraga, spašavanja iz poplava, 

spašavanja iz ledopoplava kao i spašavanja s visine. 

Od kapitalnih ulaganja nastavlja se s radovima u 

unutrašnjoski objekta u Vukovaru kao i opremanje 

istog.  

 

5.  KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI 

„VUKOVAR“ 

 

Početkom godine izvršen je servis regulatora i 

kompenzatora plovnosti. Ostala oprema je uredno 

održavana i spremna za zadaće u nepredviđenim 

situacijama koje se očekuju od članova kluba. 

 

            U suradnji s DHMZ-om dana 22. i 23. svibnja 

2020.godine članovi kluba vršili su sondiranje dna te 

uzimanje uzoraka na rijeci Dunav u Aljmašu i Batini. 

 

Na zahtjev tadašnjeg načelnika stožera civilne zaštite 

Vukovarsko-srijemske gosp. Z.Kelića  kombi vozilo 

VW reg VU 451.DS  je dano na raspolaganje istom a u 

svezi transporta zaštitne opreme od COVID-a 19.  

 

Početkom mjeseca svibnja članovi kluba izvršili su 

pregled oštećenja na dva broda u vlasništvu agencije za 

plovne putove.   

 Dana 29. lipnja 2020.godine članovi klube izvukli su 

automobil koji je sletio u odvojak rijeke Bosut na 

Trbušancima u Vinkovcima. U navedenoj akciji 

korišteni su zračni padobrane (liftovi) zbog 

nepristupačnosti dizalice koja je izvukla automobil. 

 

           U srpnju,kolovozu i listopadu članovi kluba 

odradili su niz ekoloških akcija , što je ujedno i trening 
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ronjenja u smanjenoj vidljivosti. U ekološkim akcijama 

izvučena je velika količine otpada i nerazgradivog 

materijala te je isti odložen na primjereno mjesto. 

      

Krajem mjeseca listopada osposobljeno je 5 novih 

ronioca s početnom kategorijom R1. koji će nastaviti s 

usavršavanjem ronilačkih vještina da bi u skorijoj 

budućnosti bili spremni na složene akcije u 

nepredviđenim situacijama . 

  

Početkom studenog servisirani su ronilački kompjuteri 

 

 U suradnji s DHMZ-om 02. prosinca 2020. godine 

članovi kluba izvršili su zamjenu tlačnog voda za 

mjerenje vodostaja i mjerenje temperature  na rijeci 

Dunav u Mohovu, jedno od zahtjevnih ronjenja jer se 

ronilo  u smanjenoj vidljivosti ,u struji i niskoj 

temperaturi vode (5*C). 

 

U 2021. godini planira se nastaviti sa opremanjem i 

osposobljavanjem novih članova, organizacija vježbi 

pretrage i orijentacije, vađenja tereta s dna u uvjetima 

smanjenje vidljivosti, organizacija tečaja pružanja prve 

pomoći, servisiranje opreme, nastavak oprema ja kluba 

potrebnom infrastrukturom uz pomoć garada Vukovara 

i Vukovarsko-srijemske županije, organizacija 

ekološke akcije. Za očekivati je operativnih akcija 

ronjenja do 30 godišnje. 

 

II. SURADNJA U PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE: 

             Vukovarsko-srijemska županija u 

proteklim godinama sudjelovala je u  nekoliko 

projekata koji su aplicirani na fondove Europske unije 

za zaštitu i spašavanje i civilne zaštite. 

 

O navedenim projektima opširno smo govorili u 

prethodnim izvješćima tako da ćemo samo spomenuti 

da se radi o projektima „“ Recall, dr.Share i Ember“ i 

sva tri projekta trenutno se nalaze u fazi održivosti. 

Navedeni projekti su međunarodni projekti na kojima 

su aktivno sudjelovali partneri iz Srbije, Bosne i 

Hercegovine, Mađarske, Slovenije, Grčke i Italije. Od 

svih provedenih projekata „dr.Share“ je projekt koji je 

maksimalno uključio lokalnu zajednicu. S obzirom da 

se radi o programskom alatu za upravljanje snagama 

lokalne razine u slučaju potresa, poplave, požara ili 

druge katastrofe bilo je potrebno provesti edukaciju i 

imenovati napredne korisnike iz svih općina i gradova 

s područja Vukovarsko-srijemske županije. Nakon 

gotovo tri godine održivosti projekta može se reći da se 

baza podataka puni podacima o operativnim snagama i 

materijalno-tehničkim sredstvima. Za očekivati u 

budućnosti je do kraja popunjenu bazu podataka na 

koju će se moći osloniti sve općine i gradovi u slučaju 

izvanrednih događaja. S obzirom na velik broj podataka 

koje smo morali obrađivati u još uvijek aktualnoj 

pandemiji koronavirusa, programska aplikacija će se 

dodatno nadograditi kako bismo na jednome mjestu 

imali sve aktualne podatke i prostor za nove. 

 Važno je istaknuti da provedenim 

inspekcijskim nadzorima u Vukovarsko-srijemskoj 

županiji o provođenju obaveza JLP(R)S, sukladno 

odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite te 

podzakonskih akata, od strane inspektorice zaštite i 

spašavanja nisu utvrđene povrede Zakona i važećih 

podzakonskih akata, odnosno da se sve zakonske 

obaveze Vukovarsko-srijemske županije a koje se 

odnose na poslove civilne zaštite izvršavaju u roku i 

sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite. U 2020. 

godini bili smo oslobođeni inspekcijskog nadzora radi 

pandemije virusa COVID-19, izvršili smo ažuriranje 

važećih Planova cz-a, Plana djelovanja i Procjene rizika 

od velikih nesreća za Vukovarsko-srijemsku županiju. 

  

 Zaključno važno je istaknuti izvrsnu suradnju 

sa jedinicama lokalne samouprave sa područja 

županije, svim operativnim snagama i službama kao i 

sa predstavnicima medija u pandemijskoj krizi. Sve 

informacije stanovništvu dostavljane su pravovremeno 

i uključivala su dnevna izvješća o broju testiranih 

osoba, oboljelih i izliječenih osoba, vrste 

protuepidemijskih mjera koje su na snazi i mnoge druge 

važne podatke koji su prikazivali epidemiološku sliku 

na području Vukovarsko-srijemske županije. 

 

 

Na temelju  članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („ Narodne novine“ broj 

82/15,118/18 i 31/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-

pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 

144/20),  članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske 

županije („Službeni vjesnik“ broj 3/18 i 2/20) te članka 

64. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni 

vjesnik“ broj 2/20), Županijska skupština Vukovarsko-

srijemske županije na 32. sjednici održanoj 18. veljače 

2021. godine, donosi 

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 

ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU S FINANCIJSKIM 

UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 

 

UVOD 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu donosi 

se temeljem Analize stanja sustava civilne zaštite za 

2020. godinu, a sukladno razmjeru i vrsti ugroza i 

mogućim posljedicama većih nesreća i katastrofa 

utvrđenih u Procjeni rizika Vukovarsko-srijemske 

županije, s ciljem zaštite i spašavanja stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara te okoliša. Donošenjem 

Plana razvoja potrebno je postići ravnomjeran razvoj 

svih nositelja sustava civilne zaštite (operativnih snaga 

sustava civilne zaštite,vatrogasnih postrojbi, stožera 
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civilne zaštite, udruga građana i pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite). 

 

Člankom 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) 

definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog 

izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i 

godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 

smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se 

razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

 

Planom razvoja sustava civilne zaštite implementiraju 

se ciljevi postavljeni smjernicama za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite i analizom stanja sustava 

civilne zaštite. Planom razvoja potrebno je 

konkretizirati mjere i aktivnosti s dinamikom njihove 

realizacije s projekcijom za naredne 3 godine. 

 

1. OPERATIVNE SNAGE 

 

1.1.  Stožer civilne zaštite 

 

Potrebno je nastaviti upoznavanje svih članova Stožera 

civilne zaštite sa Zakonom o sustavu civilne zaštite („ 

Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20), 

Procjenom rizika Vukovarsko-srijemske županije i 

Planom djelovanja civilne zaštite a prije svega s: 

- mjerama sustava civilne zaštite, 

- nastaviti aktivno sudjelovati u provedbi mjera 

i aktivnosti u borbi protiv globalne pandemije 

uzrokovane virusom SARS-COV-2 (COVID-19), 

- predlagati i ustrajati na provedbi 

protuepidemijskih mjera na području Vukovarsko-

srijemske županije, 

- kontinuirano pratiti epidemiološku sliku na 

području županije, pravovremeno i jasno izvješćivati 

javnost, koordinirati aktivnostima svih operativnih 

snaga, 

- izvršiti polugodišnje ažuriranje svih Planskih 

dokumenata, s posebnim naglaskom na operativno 

djelovanje u kriznim uvjetima, 

- mjerama koordiniranja i zapovijedanja, 

- ustrojem sustava civilne zaštite od lokalne do 

nacionalne razine, 

- djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima 

sustava civilne zaštite, 

- sudionicima u sustavu civilne zaštite, 

- obavezama jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u provođenju zakonskih 

obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite, 

Pravilnicima i podzakonskim aktima, 

- provesti osposobljavanje za članove stožera 

koji još nisu pristupili obveznom osposobljavanju 

prema Programu osposobljavanja za članove stožera 

civilne zaštite, 

- nastaviti proces popune Stožera civilne zaštite 

odgovarajućom i propisanom opremom, 

- organizirati provedbu vježbi sustava civilne 

zaštite županijske razine, 

- nastaviti raditi na stvaranju zajedničke baze 

podataka o broju i pripadnicima operativnih snaga 

sustava civilne zaštite, 

- donositi odluke i zaključke o prijedlozima 

nabave specijalističke opreme, sukladno Sporazumu o 

sufinanciranju opremanja i osposobljavanja operativnih 

snaga i udruga od interesa za sustav civilne zaštite za 

razdoblje 2020.-2024. god. 

- aktivno sudjelovati u pripremama za 

turističku sezonu u Vukovarsko-srijemskoj županiji  

- aktivno sudjelovati u pripremama za 

protupožarnu sezonu u Vukovarsko-srijemskoj 

županiji, 

- aktivno sudjelovati na stručnim skupovima, 

simpozijima i konferencijama, vezanim uz tematiku 

civilne zaštite, posebno o temama vezanim za 

migracije, klimatske promjene, štetna djelovanja voda, 

opasnost o širenju epidemija i pandemija, 

- nastaviti suradnju s partnerima u regiji glede 

izrade zajedničkih programa razvitka sustava civilne 

zaštite, koji bi se financirali sredstvima iz fondova 

Europske unije. 

 

1.2. Vatrogastvo 

 

Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije 

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih 

društva za 2021. godinu u planu su slijedeće aktivnosti: 

- razvijati ukupno vatrogastvo na području 

županije za učinkovitije intervencije u slučaju većih 

nesreća ili  katastrofa, s posebnim naglaskom na 

intervencije s opasnim tvarima i intervencije koje se 

odnose na obranu od poplava, 

- u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu 

nastaviti raditi na  učinkovitoj zaštiti od požara na 

području Vukovarsko-srijemske županije i poticati 

donošenje procjena ugroženosti i planova zaštite od 

požara u jedinicama lokalne samouprave tamo gdje 

nisu doneseni, odnosno inzistirati na kvalitetnom 

ažuriranju istih, 

- pratiti stanje opremljenosti vatrogasnih 

društava u vatrogasnoj tehnici, opremi i sredstvima za 

gašenje požara, dotrajalu opremu zamijeniti 

modernijom uz pomoć općina, gradova i županije, 

- nastaviti s izvršenjem programa stručnog 

osposobljavanja u cilju osiguranja potrebnih kadrova za 

izvršenje svih zadataka u djelatnosti zaštite od požara,  

- obavljati nadzor i utvrditi stanje u 

vatrogasnim postrojbama od strane županijskog 

zapovjednika u pripremi provođenja mjera zaštite od 

požara za vrijeme obavljanja žetvenih radova, 

- nastaviti s izvršenjem programa stručnog 

osposobljavanja u cilju osiguranja potrebnih kadrova za 

izvršenje svih zadataka u djelatnosti zaštite od požara, 

- neposredno surađivati s jedinicama lokalne 

samouprave, posebice županijom i drugim 
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čimbenicima u provođenju mjera zaštite od požara i 

drugih mjera civilne zaštite, 

- u suradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima sa područja Vukovarsko-srijemske županije, 

Stožerom Cz-a Vukovarsko-srijemske županije, 

Službom civilne zaštite Vukovar provesti pokazno 

terenske ili pokazne vježbe u kojima bi se provjeravala 

obučenost, opremljenost i usklađenost djelovanja 

različitih operativnih snaga, 

- sudjelovati u radu tijela Hrvatske vatrogasne 

zajednice i aktivno učestvovati u izvršenju programa 

Hrvatske vatrogasne zajednice. Sudjelovati u 

koordinaciji županijskih zajednica istočne Hrvatske, 

- nastaviti i proširiti suradnju sa susjedima, 

kako vezano uz projekte iz područja sustava civilne 

zaštite tako i razviti posebnu suradnju sa dijelovima 

vatrogasnih sustava, primarno Republike Austrije gdje 

su već razvijeni dobri odnosi i primljene određene 

donacije, 

- sve zadaće provoditi s ciljem povećanja 

operativne sposobnosti svih vatrogasnih postrojbi na 

području Vukovarsko-srijemske županije, 

- održati sastanke sa zapovjednicima 

vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih društava, 

- svečano obilježiti dan svetog Florijana u 

vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama, 

- održati sjednice upravnog odbora, sjednice 

zapovjedništva, sjednice komisije za odlikovanja i 

priznanja, sjednice za vatrogasnu mladež, sjednice 

nadzornog odbora i redovne skupštine vatrogasne 

zajednice županije, 

      -     aktivno sudjelovati u pripremi i organizaciji 

županijskih vatrogasnih natjecanja, 

Za provedbu Programa rada Vatrogasne zajednice 

Vukovarsko-srijemske županije u proračunu 

Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu 

osigurana su financijska sredstva u iznosu od 

650.000,00 kuna za redovno djelovanje zajednice. 

 

1.3.  HGSS - Stanica Vinkovci 

 

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Vinkovci 

u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama civilne 

zaštite u 2021. godini planira provesti: 

 

- nastavak opremanja i osposobljavanja 

interventnog tima za spašavanje sa 3-4 pripadnika, 

osobito za spašavanje iz vode i potrage, kao potpora 

Stožeru civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, 

- nastaviti s radovima na objektu u Vukovaru 

koji će služiti kao skladišni i obučni centar, posebice 

nastavak i završetak radova u radnim unutarnjim 

prostorima 

- dodatno opremiti tim za spašavanje iz 

ruševina i klizišta te sudjelovati u provedbi pokaznih 

vježbi, 

- nabaviti dodatne komplete opreme za tragače 

i komplete opreme za spašavanje iz vode, 

- kroz projekt „SIGURNA HR“ nabaviti quad 

vozilo, skuter za vodu, laki čamac s motorom i 

prikolicom, 

- stanica Vinkovci biti će vježbovno uključena 

u vježbe koje se provode na razini županije, a u slučaju 

potrebe odlaziti će u ispomoć drugim županijama. 

-  

Ukupno predviđeni troškovi HGSS-a za redovan rad 

Stanice Vinkovci  za 2021. godinu iznose cca 

150.000,00 kuna koji će biti refundirani iz proračuna 

svih jedinica lokalne samouprave sa područja 

Vukovarsko-srijemske županije. U proračunu 

Vukovarsko-srijemske županije osigurano je 25,000,00 

kuna za rad stanice. 

 

1.4.  Županijsko društvo Crvenoga križa 

Vukovarsko-srijemske županije 

 

Županijsko društvo Crvenoga križa Vukovarsko-

srijemske županije u cilju spremnosti za angažiranjem 

u akcijama zaštite i spašavanja u 2021. godini planira 

provesti: 

 

- nizom seminara uz suradnju Hrvatskoga 

Crvenoga Križa osposobiti dodatan broj volontera i 

profesionalnih djelatnika za brzu procjenu šteta i broja 

stradalih uslijed velike nesreće ili katastrofe, 

- nastaviti s educiranjem i pripremanjem 

članova županijskoga interventnog tima, 

- nastaviti razvijanje službe za djelovanje u 

katastrofama, 

- kontinuirano provoditi akcije dobrovoljnog 

darivanja krvi i nastaviti s animiranjem dobrovoljnih 

darivatelja krvi s ciljem postizanja 3,5 darivanja krvi na 

100 stanovnika, 

- nastaviti razvijati službu traženja koja se 

pokazala izrazito uspješnom uslijed katastrofalne 

poplave 2014. godine i migrantske krize 2015. i 2016. 

godine, 

- razvijati projekt formiranja Službe za pomoć 

u katastrofama i opremanja službe potrebnom 

opremom, 

- nastaviti razvijati tehnike kriznog 

upravljanja,kriznog komuniciranja i odnose s javnošću, 

- u suradnji sa županijom, gradovima, Službom 

civilne zaštite Vukovar i kroz međunarodne projekte 

nastaviti raditi na standardizaciji opreme i nabaviti 

opremu za intervencije u katastrofama, posuđa i pribora 

za jelo, montažnih stolova i klupa, skladišnih polica i 

ormara, šatora, kreveta, pokrivača i posteljine kao i 

rezervi hrane i drugih potrošnih artikala, 

- sudjelovati u provedbi vježbi županijske 

razine, 

- organizacija i provedba pokaznih vježbi za 

građanstvo, 

- nastaviti educirati interventne timove, prema 

potrebi sudjelovati u pomoći u područjima pogođenim 

velikim nesrećama ili katastrofama. 

-  
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2. UDRUGE GRAĐANA OD INTERESA ZA 

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

 

Predstavničko tijelo Vukovarsko-srijemske županije na 

sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine u skladu sa 

Procjenom rizika Vukovarsko-srijemske županije i 

Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Republike 

Hrvatske, Ravnateljstva civilne zaštite donijelo je 

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite, bez Udruga od interesa za sustav 

civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 

Kluba podvodnih aktivnosti Vukovar, Odreda izviđača 

Vinkovci, Lovačkog savez Vukovarsko-srijemske 

županije i Športsko ribolovnog saveza Vukovarsko-

srijemske županije. Navedene udruge od interesa za 

sustav civilne zaštite nisu navedene u Odluci 

predstavničkog tijela jer je su njihove aktivnosti i 

sposobnosti definirane čl. 31. i 32. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 

31/20). Operativnu snagu unutar sustava civilne zaštite 

Vukovarsko-srijemske županije predstavlja Klub 

podvodnih aktivnosti Vukovar koji svojom 

spremnošću, osposobljenošću i kapacitetima može 

izvršiti najsloženije akcije spašavanja na vodi, zajedno 

sa pripadnicima HGSS-a, vatrogasnim postrojbama ili 

samostalno. Kapaciteti ostalih udruga i dalje se mogu 

koristiti putem Odluka o mobilizaciji iz razloga 

logističke potpore u slučaju potrage, potencijalno 

visokih vodostaja i potrebe obilaska nasipa i/ili terena 

koji je manje poznat pripadnicima interventnih službi i 

operativnih snaga sustava civilne zaštite (Lovački savez 

i Športsko-ribolovni savez), te radi pružanja logističke 

potpore Stožeru civilne zaštite Vukovarsko-srijemske 

županije i stožerima nižih razina, društvima Crvenoga 

križa u slučaju potrebe podizanja šatorskih naselja i/ili 

drugih oblika logističke podrške(Odred izviđača 

Vinkovci) ukoliko tako procijeni koordinator na 

lokaciji odnosno načelnik stožera civilne zaštite. 

 

2.1.  Klub podvodnih aktivnosti Vukovar 

Planirane aktivnosti razdijeljene su po grupama, a u 

skladu sa zadaćama koje Klub očekuje u 2021. godini. 

 

- postizanje i održavanje visokog stupnja 

spremnosti za intervencije, 

- primjena mjera sigurnosti sukladno pravilima 

o sigurnom ronjenju, 

- nastavak prijema novih članova kluba i 

provedba osposobljavanja za osnovne akcije, 

- održavanje visokih stručnih i psihofizičkih 

sposobnosti, 

- obnavljanje ronilačke opreme i potrošnog 

materijala, 

- organizacija vježbi pretrage terena, vježbi 

orijentacije,vježbi vađenja tereta s dna i vježbi pružanja 

prve pomoći i organizacija ronilačkog kampa, 

- sudjelovanje u čišćenju rijeka, potoka i jezera 

diljem Republike Hrvatske, 

- nastavak opremanja i uređenja klupskih 

prostorija. 

 

U protekloj godini izvršen je servis ronilačkih boca i 

opreme za pružanje prve pomoći, održano je 

osposobljavanje za 5 novih ronilaca za specijalnost R1. 

 

3. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Cilj financiranja je racionalno, funkcionalno i 

učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema 

Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/15, 118/18 i 31/20) izvršno tijelo jedinice 

lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj 

i financiranje, opremanje, osposobljavanje i 

uvježbavanje operativnih snaga. 

 

 

 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI 2021. – 2023. GODINE 

 

 

Red. 

broj 

OPIS POZICIJE 
PLAN ZA 

2021. 

PLAN ZA 

2022. 

PLAN ZA 

2023. 

1 2 3 4 5 

1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, INTERVENTNI TIMOVI I UDRUGE OD INTERESA ZA CIVILNU 

ZAŠTITU 

1.1. Županijski Stožer CZ-a 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

1.1.1. Tekuća sredstva Stožera CZ-a 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

1.1.1. Edukacija članova 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

1.1.2. Opremanje osobnom opremom i skupnom opremom članova 

stožera civilne zaštite VSŽ 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

1.2. Interventni timovi civilne zaštite i udruge od interesa za 

civilnu zaštitu VSŽ 

   

1.2.1. Opremanje osobnom i skupnom opremom interventnih timova 

civilne zaštite i udruga od interesa za civilnu zaštitu VSŽ 

300,000,00 300,000,00 300,000,00 

1.2.2. Poduka, smotriranje i uvježbavanje interventnih timova civilne 

zaštite i udruga od značaja za sustav civilne zaštite VSŽ 

25,000,00 25,000,00 25,000,00 
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1.2.3. Ostalo 10,000,00 10,000,00 10,000,00 

UKUPNO: 365,000,00 365,000,00 365,000,00 

2. UDRUGE GRAĐANA: (planinari, kinolozi, radioamateri, aeroklubovi, ribolovci, lovci, ronioci i dr.) 

2.1. Hrvatska Gorska služba spašavanja – stanica Vinkovci 25,000,00 25,000,00 25,000,00 

2.2. Društvo crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije 25,000,00 25,000,00 25,000,00 

2.3. Ronilački klub Vukovar 25,000,00 25,000,00 25,000,00 

2.4. Ostali  20,000,00 20,000,00 20,000,00 

UKUPNO: 95,000,00 95,000,00 95,000,00 

3. SREDSTVA ZA DJELOVANJE CIVILNE ZAŠTITE U 

KATASTROFAMA 

40,000,00 40,000,00 40,000,00 

UKUPNO: 40,000,00 40,000,00 40,000,00 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE (1+2+3) 500,000,00 500,000,00 500,000,00 

 

4. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE 

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina 

sa odgovarajućim institucijama postići podizanje razine 

sigurnosti civilnog stanovništva, imovine i eko-sustava 

i zajednički odgovor cjelokupnog sustava na pandemiju 

koronavirusa. Procjenom rizika Vukovarsko-srijemske 

županije pravilno su definirani rizici dok su Planom 

djelovanja civilne zaštite definirane mjere i aktivnosti 

koje je potrebno provoditi u slučaju prijetnje, nastanka 

i posljedica katastrofa i velikih nesreća. U okviru 

Vukovarsko-srijemske županije i šire potrebno je 

nastaviti usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u 

sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko 

djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa 

pozitivnim propisima. Potrebno je nastaviti kvalitetnu 

suradnju sa Službom civilne zaštite Vukovar i sa svim 

sastavnicama sustava civilne zaštite, kako u županiji 

tako i na nacionalnoj razini, s ciljem jačanja i 

usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne 

zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije.  

 

5. OBJAVA 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje bit će 

objavljen u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

KLASA: 810-03/21-01/03 

URBROJ: 2196/1-03-21-2 

Vinkovci, 18. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik skupštine: 

Dražen Milinković, dipl. ing. 
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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

AKTI ŽUPANA 
 

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 

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

150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 123/17), članka 41. 

Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/18.), 

a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne 

novine” broj 74/14 i 70/17), Zakona o financijskom 

poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – 

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

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata od 

interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: 

Uredba (“Narodne novine” broj 26/15.),  Župan 

Vukovarsko-srijemske županije donosi 

 

PRAVILNIK 

o izmjenama i dopunama pravilnika 

o financiranju javnih potreba Vukovarsko-

srijemske županije 

Članak 1. 

U Pravilniku o financiranju javnih potreba 

Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske broj 02/16), u članku 6. se 

dodaje točka koja glasi: 

 

• „donijeti Poslovnik o radu povjerenstava za 

ocjenjivanje“. 

Članak 2. 

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o 

financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske 

županije stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske 

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

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 230-01/16-01/05 

URBROJ: 2196/1-01-19-2 

Vukovar, 28. siječnja 2019. godine 

 

Župan: 

Božo Galić,dipl.ing. 

 

 

Na temelju čl.30 Statuta Vukovarsko-srijemske 

županije (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

županije br.3/18),Župan Vukovarsko-srijemske 

županije donosi 

 

PRAVILNIK 

o načinu vođenja evidencije nekretnina 

Vukovarsko-srijemske županije 

Članak 1. 

Pravilnikom o načinu vođenja evidencije nekretnina 

Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem 

tekstu:Pravilnik) utvrđuje se oblik,sadržaj i način 

vođenja baze podataka Vukovarsko-srijemske županije 

pod nazivom Registar nekretnina. 

Članak 2. 

Baza podataka Registar nekretnina obuhvaća podatke o 

nekretninama u vlasništvu Vukovarsko-srijemske 

županije i proračunskih korisnika Proračuna Županije, 

te pravnih osoba kojima je Županija osnivač ili 

vlasnik,odnosno u kojima Županija ima većinski udio u 

kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju. 

Članak 3. 

Registar nekretnina je sveobuhvatna evidencija u koju 

se unose podaci koje se odnose na imovinsko-pravno 

stanje nekretnine,namjenu,vrstu,stanje i funkciju 

nekretnine. 

Članak 4. 

Bazu čine registar podataka te zbirka dokumenata. 

 

Nekretnine u smislu ovog Pravilnika obuhvaćaju 

zgrade,dio zgrade odnosno 

građevina,poljoprivredno,odnosno neizgrađeno 

zemljište i druge nekretnine čiji je vlasnik Vukovarsko-

srijemska županija,odnosno korisnik. 

Članak 5. 

Registar nekretnina sadržava podatke o: 

 

-identitetu nekretnine (mjestu i adresi,katastarskoj 

općini,broju zemljišnoknjižnog uloška i poduloška ako 

postoji,broju katastarske čestice,površini i 

zemljišnoknjižnom opisu katastarske čestice te 

nazivu,površini i broju etaža zgrade), 

-obilježjima nekretnine (namjeni i opisu u naravi), 

-godini izgradnje objekta te njegovom legalnom 

statusu, 

-obliku vlasništva (individualnom,zajedničkom ili 

etažnom vlasništvu te izvanknjižnom vlasništvu), 

-imenu/nazivu,sjedištu i adresi nositelja (titulara) 

vlasničkih prava te omjeru vlasništva na nekretnini u 

suvlasništvu i zajedničkom vlasništvu, 

-korištenju (nazivu,sjedištu i adresi korisnika te 

pravnom temelju korištenja), 

-vrijednosti nekretnine (knjigovodstvenoj)vrijednosti te 

namjeni,godini,iznosu ulaganja u nekretninu, 
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-uknjiženim teretima na nekretnini, 

-druge podatke od značaja za status i upravljanje 

nekretninom. 

 

Izvor podataka su isprave te izvješća vlasnika odnosno 

korisnika nekretnine. 

Članak 6. 

Registar podataka vodi se u digitalnom obliku u 

županijskoj računalnoj mreži,a zbirka dokumenata u 

papirnom obliku. 

 

Podaci se trajno čuvaju,a baza se mijenja i dopunjava 

prema dinamici njihova nastanka. 

Članak 7. 

Bazu podataka vode: 

 

-Upravni odjel za pravne i opće poslove u odnosu na 

podatke o nekretninama u vlasništvu Vukovarsko-

srijemske županije, 

-Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u odnosu 

na podatke o nekretninama u vlasništvu zdravstvenih  

ustanova i u vlasništvu ustanova socijalne skrbi čiji je 

Vukovarsko-srijemska županija osnivač, 

-Upravni odjel za obrazovanje i kulturu u odnosu na 

podatke o nekretninama u vlasništvu školskih ustanova 

i učeničkih domova i u vlasništvu ustanova u kulturi čiji 

je Vukovarsko-srijemska županija osnivač. 

Članak 8. 

Riječni i pojmovni skupovi u ovom Pravilniku koji 

imaju rodno značenje,bez obzira jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu,odnose se na jednak način na 

muški i ženski rod. 

Članak 9. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,a isti 

će biti objavljen u Službenom vjesniku Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

KLASA:406-01/20-01/10 

URBROJ:2196/1-01-20-1 

Vukovar,30.prosinca 2020.g. 

 

Župan: 

Božo Galić,dipl.ing. 

 

 

Na temelju članka 35.stavka 2.Zakona o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima („Narodne novine“broj 

91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,

146/08,38/09,153/09,143/12,152/14 i 85/15-pročišćeni 

tekst),članka 30.Statuta Vukovarsko-srijemske 

županije (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

županije broj 3/18),Župan Vukovarsko-srijemske 

županije donosi 

 

ODLUKU 

O PRODAJI STANA U VLASNIŠTVU 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

 

I.OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se odlukom uređuju uvjeti i način prodaje stana 

u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije (u 

daljnjem tekstu:Županija). 

Članak 2. 

Predmet prodaje prema ovoj Odluci je: 

 

-stan koji koristi najmoprimac na temelju ugovora o 

najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom i 

to:Dvosoban stan br.8 na II katu ravno,S.Jankovića 

13,ukupne površine 52,57 m2 i sporednog pripadajućeg 

prostora – drvarnice u razizemlju br.10 površine 1,93 

m2 a koji stan se nalazi u Stambenoj zgradi br.13 i 14 

ukupne površine 472 m2 u ul.S.Jankovića u 

Vinkovcima koja je sagrađena na kč.br. 767/11,upisana 

u zk.ul.8954, k.o. Vinkovci, Suvlasnički dio:347/10000 

Etažno vlasništvo (E-8). 

 

II.NAČIN,UVJETI I POSTUPAK PRODAJE STANA 

Članak 3. 

Stan iz članka 2.ove Odluke prodaje se na temelju 

javnog natječaja. 

 

III.JAVNI NATJEČAJ 

Članak 4. 

O raspisivanju javnog natječaja odlučuje Zaključkom 

Župan Vukovarsko-srijemske županije sukladno 

Statutu i Zakonu o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj)samoupravi. 

Članak 5. 

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za 

prodaju stana u vlasništvu Vukovarsko-srijemske 

županije. (u daljnjem tekstu:Povjerenstvo). 

Povjerenstvo osniva i imenuje župan. 

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 

Povjerenstvo otvara i razmatra ponude,utvrđuje 

ispunjavaju li ponuditelji uvjete iz natječaja,sastavlja 

zapisnik o javnom otvaranju ponuda te utvrđuje i 

predlaže najpovoljnijeg ponuditelja,odnosno 

neprihvaćanje niti jedne ponude. 

Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo neće 

razmatrati. 

Članak 6. 

Javni natječaj se objavljuje u tiskanim sredstvima 

javnog informiranja u skraćenom obliku,a cjelovit tekst 

javnog natječaja se objavljuje na web stranici Županije 

i na oglasnoj ploči. 
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Članak 7. 

Javni natječaj obvezatno sadrži: 

-podatke o nekretnini (adresa,kat,površina,katastarska 

čestica,zemljišnoknjižna oznaka) 

-odredbu o tome tko može podnijeti ponudu 

-početnu prodajnu cijenu 

-iznos i način plaćanja jamčevine te oznaku računa na 

koji se jamčevina uplaćuje 

-popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz 

ponudu 

-mjesto,način i sat otvaranja ponuda 

-odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude neće 

razmatrati 

-odredbu o pravu neprihvaćanja niti jedne ponude 

-odredbu o tome tko se smatra najpovoljnijim 

ponuditeljem 

-odredbu da će,ako dva ili više ponuditelja ponude 

istu,najvišu kupoprodajnu cijenu,Povjerenstvo pozvati 

te ponuditelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj 

omotnici novi iznos kupoprodajne cijene 

-odredbu da se ponuditelju čija je ponuda 

prihvaćena,odnosno uplaćena jamčevina uračunava u 

kupoprodajnu cijenu,a ponuditeljima čije ponude nisu 

prihvaćene jamčevina vraća 

-odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća 

najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od 

ponude,odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji  

-odredbe o pravu prigovora 

-rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim 

ponuditeljem 

-rok i način plaćanja kupoprodajne cijene. 

Javni natječaj može sadržavati i druge podatke u svezi 

s prodajom stana. 

Članak 8. 

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke 

osobe državljani Republike Hrvatske i državljani 

država članica Europske unije te pravne osobe 

registrirane u Republici Hrvatskoj i državama 

članicama Europske unije. 

Ostale pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na 

natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za 

stjecanje prava vlasništva na području Republike 

Hrvatske. 

Članak 9. 

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju 

položiti jamčevinu u iznosu od 5% od početne prodajne 

cijene stana u korist proračuna Vukovarsko-srijemske 

županije. 

Nakon provedenog postupka javnog natječaja uplaćena 

jamčevina se odabranom naručitelju uračunava u 

kupoprodajnu cijenu,a ponuditeljima čije ponude nisu 

prihvaćene,vraća najkasnije u roku 30 dana od dana 

donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

Članak 10. 

Ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora 

sadržavati: 

-oznaku nekretnine, 

-podatke o ponuditelju (OIB,dokaz o 

državljanstvu,podatke iz sudskog registra pravne osobe 

i slično), 

-ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, 

-dokaz o uplaćenoj jamčevini, 

-dokaz o nepostojanju poreznog duga i duga prema 

Vukovarsko-srijemskoj županiji, 

-drugu dokumentaciju sukladno uvjetima navedenim u 

javnom natječaju. 

Članak 11. 

Ponude se podnose Povjerenstvu za prodaju,preko 

nadležnog upravnog tijela Županije,u roku određenom 

u natječaju,koji ne može biti kraći od 8 dana niti duži 

od 20 dana od dana objave u tiskanim sredstvima 

javnog informiranja. 

Ponude se otvaraju javno u vremenu određenom u 

javnom natječaju. 

Članak 12. 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji 

je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava 

uvjete natječaja. 

Ako najpovoljniji ponuditelj iz stavka 1.ovoga članka 

odustane od svoje ponude Povjerenstvo za prodaju 

može predložiti Županu sljedećega najpovoljnijeg 

ponuditelja. 

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude 

jamčevina mu se ne vraća. 

Članak 13. 

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na 

prijedlog Povjerenstva donosi Župan. 

Povjerenstvo za prodaju može predložiti da se ne 

prihvati niti jedna ponuda. 

Zaključak iz stavka 1.ovog članka dostavlja se svim 

sudionicima natječaja. 

Na zaključak se,radi njegova preispitivanja,može 

uložiti prigovor Županu u roku od 8 dana od dana 

dostave. 

U povodu preispitivanja zaključka Župan može 

zaključak izmijeniti,potvrditi ili uloženi prigovor odbiti 

kao neosnovan. 

Zaključak o prigovoru je konačan. 

 

IV.KUPOPRODAJNI UGOVOR 

Članak 14. 

Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 60 dana od 

dana konačnosti Zaključka iz članka 13.ove 

Odluke,odnosno od dana konačnosti Zaključka o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja. 

Članak 15. 

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju 

kupoprodajnog ugovora u zakazano vrijeme,a svoj 

izostanak ne opravda,smatrat će se da je odustao od 

sklapanja ugovora. 
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Ako najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda,odredit 

će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana od 

isteka roka iz članka 14.ove Odluke. 

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju 

govora ni u roku iz stavka 2.ovoga članka,zaključak o 

izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti. 

Jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju koji 

odustane od sklapanja ugovora. 

Članak 16. 

Kupoprodajni ugovor mora sadržavati i sljedeće 

odredbe koje se smatraju bitnima: 

-rok za plaćanje kupoprodajne cijene 

-odredbu da kupac uknjižbu prava vlasništva na 

kupljenoj nekretnini može tražiti na temelju 

kupoprodajnog ugovora i prodavateljeve potvrde da je 

kupoprodajnu cijenu platio u cijelosti 

-odredbu da se kupac odriče potraživanja naknade štete 

koju bi trpio zbog duljine trajanja postupka uknjižbe 

prava vlasništva na kupljenoj nekretnini ili 

nemogućnosti uknjižbe. 

 

V.ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17. 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti 

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Vukovarsko-

srijemske županije od dana 24.studenog 2008.g. 

(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 

br.6/08). 

Članak 18. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će 

biti objavljena u Službenom vjesniku Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

KLASA:371-01/21-01/01 

URBROJ:2196/1-01-21-1 

Vukovar,12.veljače 2021.g. 

 

Župan: 

Božo Galić,dipl.ing. 
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OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. broj 

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

144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak 

pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20), a u svezi s 

člankom 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine", br. 144/20) i članka 32. Statuta 

Općine Andrijaševci („Službeni  vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije, br. 2/13, 2/18 i 2/20), Općinsko 

vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 38.sjednici 

održanoj dana 17.veljače 2021. godine, donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA 

 STATUTA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 

Članak 1. 

U Statutu Općine Andrijaševci („Službeni  vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13, 2/18 i 2/20), 

članak 19. mijenja se i glasi: 

 „Građani mogu neposredno sudjelovati u 

odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma 

i zbora građana, u skladu sa zakonom ovim Statutom.“ 

Članak 2. 

Članak 20. mijenja se i glasi: 

„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta 

ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i 

o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom. 

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se 

primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba 

referenduma. 

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na 

referendumu primjenjuju se odredbe članaka 79. do 82. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi. 

Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje 

referenduma može predložiti najmanje jedna trećina 

članova Općinskog vijeća, 20% ukupnog broja birača 

Općine i većina vijeća mjesnih odbora na području 

Općine.“ 

Članak 3. 

Članak 21. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik može se opozvati putem 

referenduma. 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

– 20% ukupnog broja birača u Općini, 

– 2/3 članova Općinskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 

20% ukupnog broja birača u Općini, Općinsko vijeće 

raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika 

u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje 

raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na 

utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja 

birača u Općini. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 

2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju 

referenduma za opoziv općinskog načelnika Općinsko 

vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 

članova Općinskog vijeća. 

Referendum za opoziv općinskog načelnika, 

gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika 

ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od 

održanih izbora ni ranije održanog referenduma za 

opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni 

izbori za općinskog načelnika. 

Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je ako 

se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji 

su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 

ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini. 

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se 

primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje 

provedba referenduma.“ 

Članak 4. 

Članak 22. mijenja se i glasi: 

„Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 

jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je 

raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik 

te ako je raspisivanje referenduma predložila većina 

vijeća mjesnih odbora na području Općine, Općinsko 

vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te 

ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 

referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja 

prijedloga. 

 Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom 

glasova svih članova Općinskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od 

ukupnog broja birača u Općini, predsjednik Općinskog 

vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu 

državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od 

zaprimanja prijedloga.  

Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od 

dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, 

odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog 

broja birača u Općini i je li referendumsko pitanje 

sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom 

dostaviti Općinskom vijeću.  

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je 
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prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će 

referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.  

Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno 

da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se 

može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim 

sudom Republike Hrvatske. 

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni 

referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji 

imaju prebivalište na području Općine i upisani su u 

popis birača. 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za 

Općinsko vijeće, osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“ 

Članak 5. 

Članci 23., 24. i 25. brišu se. 

Članak 6. 

Članak 26. mijenja se i glasi: 

„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja 

građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz 

samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o 

potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, 

u skladu sa zakonom i statutom Općine.“ 

Članak 7. 

Članak 27. mijenja se i glasi: 

„Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u 

skladu sa statutom Općine. 

Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio 

područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 

Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te 

općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja 

građana o pitanjima od značenja za pojedinu Općinu. 

Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili 

općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo 

područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili 

dijelove naselja na području Općine, a mogu se sazvati 

i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora 

koji čini zasebnu cjelinu. 

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, 

osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih 

građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za 

mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće i 

općinskog načelnika. 

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana 

uređuje se općim aktom Općine u skladu sa zakonom i 

statutom.“ 

Članak 8. 

Članak 28. mijenja se i glasi: 

„Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati 

donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja 

iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima 

iz samoupravnog djelokruga Općine od lokalnog 

značenja, u skladu sa zakonom i statutom Općine. 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka 

Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom 

podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini 

te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri 

mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se 

podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Općine. 

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o 

njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Općine u 

skladu sa zakonom i statutom.“ 

Članak 9. 

Članak 29. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim 

prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna 

tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i 

pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno 

izjavljivanje predstavke i pritužbe.“ 

 

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 „Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga 

članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u 

skladu s tehničkim mogućnostima Općine.“ 

Članak 10. 

U članku 35. riječ „vijećnika“ zamjenjuje se riječima 

„članova Općinskog vijeća“  

Članak 11. 

U članku 37. stavku 1. riječ „vijećnik“ zamjenjuje se 

riječima „član Općinskog vijeća“. 

Stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za 

rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog 

vijeća koja se određuje u neto iznosu po članu 

Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto 

naknada po članu Općinskog vijeća ne smije iznositi 

više od 6.000,00 kuna.“ 

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Naknada za predsjednika Općinskog vijeća može se 

odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za 

potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% 

pripadajuće naknade utvrđene stavkom 2. ovoga 

članka.“ 

U dosadašnjem stavak 3. koji postaje stavak 4. riječ 

„vijećnici“ zamjenjuje se riječima „članovi Općinskog 

vijeća“. 

Članak 12. 

U članku 38. riječ „vijećniku“ zamjenjuje se riječima 

„članu Općinskog vijeća“. 

Članak 13. 

U članku 39. riječ „vijećnik“ u određenom padežu 

zamjenjuje se riječima „član Općinskog vijeća“  u 

određenom padežu. 

Članak 14. 
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U članku 40. riječ „vijećnik“ u određenom padežu 

zamjenjuje se riječima „član Općinskog vijeća“  u 

određenom padežu. 

Članak 15. 

U članku 41. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji 

glasi: 

 „U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati 

elektroničkim putem.“. 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

Članak 16. 

U članku 43. riječ „vijećnika“ zamjenjuje se riječima 

„članova Općinskog vijeća“. 

Članak 17. 

U članku 45. riječ „vijećnik“ u određenom padežu 

zamjenjuje se riječima „član Općinskog vijeća“  u 

određenom padežu. 

Članak 18. 

Članak 51. briše se. 

Članak 19. 

U članku 52. riječi „i njegov zamjenik“ brišu se, a riječ 

„mogu“ zamjenjuje se riječju „može“. 

Članak 20. 

U članku 53. stavku 1. riječi „i njegovom zamjeniku“ 

brišu se. 

Stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom 

načelniku, u toj jedinici lokalne samouprave raspisat će 

se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do 

provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 

načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske.“ 

Dosadašnji stavak 2. briše se. 

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4.  koji glase: 

„Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 

nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori 

za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih 

izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 

povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog 

načelnika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za 

službeničke odnose u Općini dužan je bez odgode 

obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu.“ 

Članak 21. 

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi: 

„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika 

nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže 

odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog 

načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će 

imenovati općinski načelnik na početku mandata iz 

reda članova Općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda 

članova Općinskog vijeća općinski načelnik može 

promijeniti tijekom mandata. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo 

redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje Općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja 

općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog 

načelnika. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi 

prestanak mandata općinskog načelnika, raspisat će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do 

provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 

načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje 

općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja 

obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku 

razloga zbog kojih je općinski načelnik bio 

onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u 

slučaju iz stavka 5. ovoga članka danom stupanja na 

snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske. 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski 

načelnik ili pročelnik upravnog tijela Općine nadležnog 

za službeničke odnose dužan je obavijestiti 

predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih 

okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 5. ovoga članka predsjednik 

Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu 

Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih 

izbora za novog općinskog načelnika.“ 

Članak 22. 

U članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Za obavljanje upravnih i stručnih poslova lokalne 

samouprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjeli (u 

daljnjem tekstu: upravno tijelo).“ 

Članak 23. 

Članak 74. briše se. 

Članak 24. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije, osim odredbi članka 3., 4., 11. 

stavak 2. i 3., 19., 20., 21. koji stupaju na snagu na dan 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih 

redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i 

župane. 
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KLASA: 012-03/21-01/01 

URBROJ: 2188/02-03-21-1 

Rokovci, 17. veljače 2021 godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 

 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. broj 

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

150/11,4/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak 

pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. 

Statuta Općine Andrijaševci („Službeni  vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, br . 2/13, 2/18 i 2/20), 

Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 

38.sjednici održanoj dana 17. veljače 2021. godine, 

donijelo je 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 1. 

U Poslovniku Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09, 2/13, 2/18 

i 2/20), u članku 21. stavku 1. riječi „i njegovog 

zamjenika“ brišu se. 

Članak 2. 

U članku 46 stavku 1. iza riječi „načelniku“ zarez  i riječ 

„zamjeniku načelnika“ brišu se. 

Članak 3. 

U članku 47. stavku 1. iza riječi „načelniku“ zarez  i 

riječ „zamjeniku načelnika“ brišu se. 

Članak 4. 

U članku 48. iza riječi „načelnik“ zarez  i riječ 

„zamjenik načelnika“ brišu se. 

Članak 5. 

U članku 56. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi: 

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice predstavničkih tijela iznimno se mogu 

održavati elektroničkim putem.“ 

Članak 6. 

U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost 

javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima 

predviđenim posebnim zakonima i općim aktom 

Općine.“ 

 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije, osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4. koje koji 

stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o 

raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za 

članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave te općinske 

načelnike, gradonačelnike i župane. 

 

KLASA: 021-05/21-02/01 

URBROJ:2188/02-03-21-2 

Rokovci, 17.veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima  (“Narodne novine” br. br. 91/96., 

68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 

141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12, 81/15.-

proočišćeni tekst i 94/17.-ispravak), članka 48. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 

109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13. – 

pročišćeni tekst,  137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 

144/20.) i članka 14. Odluke o gospodarenju 

nekretninama u vlasništvu Općine Andrijaševci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 

11/14) te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, 

br. 2/13, 2/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine 

Andrijaševci na svojoj 38. sjednici održanoj dana 17. 

veljače 2021. godine donosi 

 

ODLUKU 

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup 

zemljišta 

u vlasništvu Općine Andrijaševci 

I. 

Općina Andrijaševci donosi odluku o raspisivanju 

javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u 

vlasništvu Općine Andrijaševci za poljoprivrednu 

obradu i to za : 
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R. 

br 

Naziv 

katastarske 

općine 

Broj 

katastarske 

čestice 

Način uporabe 

katastarske 

čestice 

(katastarska 

kultura) 

Površina(ha) 

Jedinična 

zakupnina 

(kn) 

Početna 

zakupnina 

(kn) 

Postotak 

uvećanja 

(%) 

Ukupna 

početna 

zakupnina 

(kn) 

1 2 4 5 6 7 8   

            6*7   

1. ROKOVCI 745/1 ORANICA 0,0450 526 23,67 20 28,40 

2. ROKOVCI 745/2 ORANICA 0,0450 526 23,67 20 28,40 

3. ROKOVCI 745/3 ORANICA 0,0450 526 23,67 20 28,40 

4. ROKOVCI 745/4 ORANICA 0,0450 526 23,67 20 28,40 

5. ROKOVCI 745/5 ORANICA 0,0620 526 32,61 20 39,13 

6. ROKOVCI 745/6 ORANICA 0,0620 526 32,61 20 39,13 

7. ROKOVCI 745/7 ORANICA 0,0660 526 34,72 20 41,66 

8. ROKOVCI 745/8 ORANICA 0,3255 526 171,21 20 205,45 

9. ROKOVCI 745/9 ORANICA 0,3325 526 174,90 20 209,88 

10. ROKOVCI 745/10 ORANICA 0,3325 526 174,90 20 209,88 

11. ROKOVCI 745/11 ORANICA 0,3325 526 174,90 20 209,88 

12. ROKOVCI 745/12 ORANICA 0,3325 526 174,90 20 209,88 

13. ROKOVCI 745/13 ORANICA 0,1567 526 82,42 20 98,90 

14. ROKOVCI 745/14 ORANICA 0,1567 526 82,42 20 98,90 

15. ROKOVCI 745/15 ORANICA 0,6078 526 319,70 20 383,64 

16. ROKOVCI 745/16 ORANICA 0,3150 526 165,69 20 198,83 

17. ROKOVCI 745/17 ORANICA 0,3150 230 165,69 20 198,83 

18. ROKOVCI 745/18 ORANICA 0,3150 526 165,69 20 198,83 

19. ROKOVCI 745/19 ORANICA 0,3150 526 165,69 20 198,83 

20. ROKOVCI 745/20 ORANICA 0,3150 526 165,69 20 198,83 

21. ROKOVCI 745/21 ORANICA 0,1039 526 54,65 20 65,58 

22. ROKOVCI  745/22 ORANICA 0,2357 526 123,98 20 148,78 

23. ROKOVCI 745/23 ORANICA 0,0228 526 11,99 20 14,39 

24. ROKOVCI 745/24 ORANICA 0,0070 526 3,68 20 4,42 

25. ROKOVCI 745/25 ORANICA 0,0132 526 6,94 20 8,33 

26. ROKOVCI 745/26 ORANICA 0,0110 526 5,79 20 6,95 

27. ROKOVCI 745/27 ORANICA 1,0306 526 542,10 20 650,52 

SVEUKUPNA POVRŠINA U NATJEČAJU: 5,9459 ha  

SVEUKUPNA POČETNA ZAKUPNINA:   3.753,05 kuna 

 

Predmetne katastarske čestice predstavljaju jednu 

tehnološku cjelinu te se daju u zakup isključivo kao 

jedna cjelina.  

Početna zakupnina utvrđena je u sukladno odredbama 

Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja 

djelatnosti akvakulture (NN, br. 89/18) temeljem koje 

Uredbe jedinična zakupnina za zakup  (kn/ha) za 

katastarsku općinu Rokovci iznosi  526 kuna. 

Davanje u zakup dodjeljuje se na rok do 5 godina 

odnosno do bilo kojeg drugog oblika raspolaganja ili do 

privođenja dugoj namjeni sukladno dokumentima  

II. 

Postupak javnog natječaja provest će Povjerenstvo za 

dodjelu zakupa zemljišta iz točke I. ove Odluke 

imenovano od strane Općinskog vijeća. 

 

III. 

Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine 

Andrijaševci te na internetskoj stranici Općine 

Andrijaševci, www.andrijasevci.hr. 

Pismene ponude se dostavljaju Općini Andrijaševci, 

Rokovci, Vinkovačka 6 u roku za dostavu ponuda, 

osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno, 

u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na 

Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine 

Andrijaševci, www.andrijasevci.hr. 

IV. 

Tekst javnog natječaja nalazi se u prilogu ove Odluke i 

čini njezin sastavni dio, ali nije predmet objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije.. 

V. 
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Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko 

vijeće Općine Andrijaševci na prijedlog Povjerenstva 

za dodjelu zakupa zemljišta iz točke I. ove Odluke. 

VI. 

Ova Odluka će se objaviti u  „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 320-02/21-01/05 

URBROJ: 2188/02-03-21-3 

Rokovci, 17. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima  (“Narodne novine” br. br. 91/96., 

68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 

141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12, 81/15.-

proočišćeni tekst i 94/17.-ispravak), članka 48. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 

109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13. – 

pročišćeni tekst,  137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 

144/20.) i članka 14. Odluke o gospodarenju 

nekretninama u vlasništvu Općine Andrijaševci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 

11/14) te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, 

br. 2/13, 2/18 i 2/20), te Odluke Općinskog vijeća o 

raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta u 

vlasništvu Općine Andrijaševci od 17.veljače 2021. 

godine, KLASA: 320-02/21-01/05, URBROJ: 

2188/02-03-21-1, Općinsko vijeće Općine Andrijaševci 

na svojoj 38.sjednici održanoj dana 17. veljače 2020. 

godine donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup 

zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci 

I. 

U Povjerenstvo za davanje u zakup zemljišta u 

vlasništvu Općine Andrijaševci upisane u zk.ul.1445, 

označene kao k.č.br. 745/1, 745/2, 745/3 i dr. (ukupno 

27 katastarskih čestica), sve u  k.o. Rokovci (u 

nastavku: Povjerenstvo)  imenuju se: 

 

1. Martina Markota, za predsjednicu 

2. Marko Brkić,  za člana 

3. Marijana Lončar,  za članicu. 

II. 

Povjerenstvo provodi postupak javnog natječaja te  

utvrđuje prijedlog odluke o davanju zemljišta u zakup 

odnosno prijedlog odluke o poništenju javnog natječaja 

te ih dostavlja Općinskom vijeću. 

III. 

Ova Odluka objavit će se  u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 320-02/21-01/ 

URBROJ: 2188/02-03-21-1 

Rokovci, 17. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 

 

Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 38. 

sjednici održanoj dana 17.veljače 2021. godine na 

temelju članka 31., u svezi s člankom 122. st. 2. Zakona 

o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19.), članka 

7. stavak 2. i članka 12.  stavak 4. Zakona o ustanovama 

(„Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 

127/19.) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, 

br. 2/13., 2/18. i 2/20.),   donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Javna vatrogasna postrojba 

Vinkovci.  

 Javna vatrogasna postrojba iz stavka 1. ovog 

članka osniva se radi sudjelovanja u provedbi 

preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine 

ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, 

pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 

situacijama te obavljanja drugih poslova u nesrećama, 

ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, 

moru, jezerima i rijekama. 

 Na temelju postojanja volje i zajedničkog 

interesa osnivači Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci 

su: 

- Grad Vinkovci, Bana J. Jelačića 1, 32100 

Vinkovci OIB: 67648791479 i 

- Općina Andrijaševci, Vinkovačka ulica 6, 

32271 Rokovci, OIB 47372067408.   

   

Međusobni odnosi osnivača vezani za njihova prava i 

obveze, a u vezi s osnivanjem, početkom rada, 

poslovanjem i prestankom ustanove zasnivaju se na 

razmjerima koji su utemeljeni učešćem na intervenciji, 

požarnim opasnostima i požarnom opterećenju, gustoći 

naseljenosti i površini kako slijedi: 

-Grad Vinkovci …………… 88% i 

-Općina Andrijaševci ……... 12%. 

Članak 2. 

Naziv vatrogasne postrojbe je: Javna vatrogasna 

postrojba Vinkovci (u daljnjem tekstu: Vatrogasna 

postrojba). 

Skraćeni naziv Vatrogasne postrojbe je JVP Vinkovci. 
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Članak 3. 

Sjedište Vatrogasne postrojbe je u Vinkovcima. 

Adresa sjedišta Vatrogasne postrojbe je: Trg Bana J. 

Šokčevića 14. 

Članak 4. 

Djelatnost Vatrogasne postrojbe je: 

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od 

požara i tehnoloških eksplozija, 

- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih 

požarom i tehnološkom eksplozijom, 

- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 

situacijama, te  

- obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i 

drugim nesrećama, a provodi se na  

  kopunu, moru, jezerima i rijekama. 

Djelatnost koje se ne smatraju vatrogasnom djelatnošću 

mogu se obavljati pod uvjetom da se time ne umanjuje 

intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe. 

Druge djelatnosti su: 

- održavanje, servisiranje, ispitivanje, punjenje 

vatrogasnih aparata za gašenje požara,   

  izolacijskih aparata, ronilačkih boca i druge ronilačke 

opreme, te ostale opreme i tehnike iz    

  vatrogasne djelatnosti 

- popravak i održavanje motornih vozila 

- pružanje usluga vatrogasnih osiguranja (dežurstava), 

tehničke pomoći i zaštite 

- djelatnost prijevoza vode i ispumpavanja vode 

- pružanje usluga iznajmljivanja rada vatrogasne 

tehnike i opreme 

- osposobljavanje i usavršavanje, organizacija 

edukacije i usavršavanja (tečajevi, seminari,  

  radionice) 

- provođenje stručnih istraživanja, tehničkih ispitivanja 

i analiza, davanje stručnih mišljenja i   

  potvrda u propisanim postupcima u vatrogasnoj 

djelatnosti 

- izdavačka i nakladnička djelatnost. 

Članak 5. 

Tijela Vatrogasne postrojbe su: 

- Vatrogasno vijeće 

- Zapovjednik 

Članak 6. 

Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće 

koje broji 3 (tri) člana. 

Članove Vatrogasnog vijeća imenuju: 

1 član – Grad Vinkovci 

1 član – vatrogasna zajednica županije  

1 člana - zaposlenici Vatrogasne postrojbe iz reda 

zaposlenih u Vatrogasnoj postrojbi. 

 

Članak 7. 

Vatrogasno vijeće Vatrogasne postrojbe: 

1. donosi Statut Vatrogasne postrojbe, uz 

prethodnu suglasnost osnivača 

2. donosi opće akte iz svoje nadležnosti, na 

prijedlog Zapovjednika ako zakonom nije propisano   

      drugačije 

3. donosi godišnji obračun, na prijedlog 

Zapovjednika i 

 4.  donosi odluke i obavlja druge poslove određene 

Zakonom o vatrogastvu i Statutom. 

  

U slučaju promjene djelatnosti, osim vatrogasne 

djelatnosti, odluku o promjeni donosi Vatrogasno 

vijeće uz suglasnost većinskog osnivača. 

 Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti 

podnosi se većinskom osnivaču, koji je dužan o 

zahtjevu odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka 

zahtjeva. 

 Ukoliko se nadležno tijelo osnivača ne očituje 

u roku iz st. 3. ovoga članka, također se smatra se da je 

suglasnost dana. 

Članak 8. 

Vatrogasnu postrojbu predstavlja i zastupa zapovjednik 

javne vatrogasne postrojbe (u daljnjem tekstu: 

zapovjednik). 

 Za Zapovjednika može se imenovati osoba 

koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o 

vatrogastvu.  

 Zapovjednika imenuje i razrješava 

gradonačelnik Grada Vinkovaca uz prethodnu 

suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, na 

temelju provedenog javnog natječaja.  

 Mandat Zapovjednika traje pet godina, s time 

da ista osoba može biti ponovno imenovana za 

Zapovjednika. 

Članak 9. 

Zapovjednik: 

- predstavlja i zastupa Vatrogasnu postrojbu, poduzima 

sve pravne radnje u ime i za račun Vatrogasne 

postrojbe, 

- zastupa vatrogasnu postrojbu u svim postupcima pred 

sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te 

pravnim osobama s javnim ovlastima, 

- organizira i vodi rad i poslovanje vatrogasne 

postrojbe. 

 Zapovjednik je odgovoran je za zakonitost, 

operativnost i stručnost rada Vatrogasne postrojbe. 

Članak 10. 

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe ima zamjenika, koji 

ga zamjenjuje u odsutnosti.  

 Zamjenika i pomoćnike zapovjednika 

imenuje i razrješava zapovjednik na razdoblje od 5 (pet) 

godina. 

Broj profesionalnih vatrogasaca koji djeluju u Javnoj 

vatrogasnoj postrojbi Vinkovci utvrđuje se sukladno 

jedinstvenoj procjeni ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije za Grad Vinkovce i Općinu 

Andrijaševci, a ne smije biti manji od minimalnog 

propisanog broja određenog zakonom i podzakonskim 
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aktima kojima se uređuje vatrogasna djelatnost i zaštita 

od požara. 

Članak 11. 

Financiranje Vatrogasne postrojbe  provodi se sukladno 

odredbama Zakona o vatrogastvu i Zakona o 

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

Slijedom prethodnoga stavka sredstva za rad 

Vatrogasne postrojbe svake godine osiguravaju 

osnivači iz sredstava proračuna. 

Članak 12. 

Sredstva koja Vatrogasna postrojba ostvari vlastitom 

djelatnošću, sukladno zakonu, mogu se koristiti samo 

za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti. 

Odluku o načinu korištenja sredstava iz prethodnoga 

stavka donosi Vatrogasno vijeće. 

Članak 13. 

Možebitni gubitak u poslovanju Vatrogasne postrojbe 

podmiruju osnivači iz vlastitih sredstava, u postotku 

koji je jednak postotku učešća sufinanciranja svakog 

pojedinog osnivača u odnosu na ukupni iznos 

sufinanciranja od strane osnivača. 

Članak 14. 

Vatrogasna postrojba može stjecati, opterećivati ili 

otuđivati imovinu pojedinačne vrijednosti veće od 

50.000,00 kn bez PDV-a samo uz prethodnu suglasnost 

Vatrogasnog vijeća, a veće od 200.000,00 bez PDV-a 

uz prethodnu suglasnost osnivača, osim za stjecanja 

imovine putem donacija za koja nije potrebna 

suglasnost osnivača.       

 Vatrogasna postrojba dužna je osnivačima 

dostaviti godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće 

za proteklu godinu. 

Članak 15. 

Međusobni odnosi osnivača vezani za njihova prava i 

obveze uredit će se posebnim sporazumom. 

Članak 16. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da sa suosnivačem –  

Gradom Vinkovci zaključi sporazum o osnivanju 

zajedničke Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci. 

Članak 17. 

Stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju Javne 

vatrogasne postrojbe Vinkovci, KLASA: 214-01/99-

01/03, URBROJ: 2188/01-02-99-1 od 12. 12. 1999. 

god., Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 

Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci KLASA: 214-

01/00-01/05, URBROJ: 2188/01-02-00-1 od 04. 05. 

2000. god. i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

osnivanju javne Vatrogasne postrojbe Vinkovci 

KLASA: 214-01/04-01/03, URBROJ: 2188/01-02-04-

1, od 05. 02. 2004. godine. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 214-01/20-01/05 

URBROJ: 2188/02-03-21-3___ 

Rokovci, 17.veljače 2021.godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 

 

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 

10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 41. i 42. Državnog 

pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe 

(„Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10), članka 13. i 14. 

Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-

Andrijaševci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

županije broj  6/19) i članka 32. Statuta Općine 

Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije broj 2/13, 2/18 i 2/20), Općinsko 

vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 38. sjednici 

održanoj dana 17. veljače  2021. godine, donijelo je: 

 

Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o mjerilima i načinu sufinanciranja 

djelatnosti i utvrđivanja cijena usluga u Dječjem 

vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci 

Članak 1. 

U  Odluci o mjerilima i načinu sufinanciranja 

djelatnosti i utvrđivanja cijena usluga u Dječjem vrtiću 

Bambi Rokovci- Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, br. 13/19) članak 3. 

mijenja se i glasi: 

 

„Ekonomska cijena cjelodnevnog boravka djece u 

vrtiću Bambi Rokovci- Andrijaševci za 2021. godinu 

iznosi 1.660,00 kn mjesečno.  

Za svaku sljedeću godinu, ekonomsku cijenu vrtića 

utvrđuje Općinsko vijeće istodobno uz donošenje 

Proračuna  i projekcija proračuna, a na prijedlog 

Upravnog vijeća dječjeg vrtića.“ 

Članak 2. 

Članak 4. mijenja se i glasi: 

 

„Roditelj ili skrbnik djeteta-korisnik usluga Dječjeg 

vrtića koji ima prebivalište na području Općine 

Andrijaševci sudjeluje u mjesečnoj ekonomskoj cijeni 

cjelodnevnog boravka djece u vrtiću iz članka 3. 

Odluke o mjerilima i načinu sufinanciranja djelatnosti i 

utvrđivanja cijena usluga u Dječjem vrtiću Bambi 

Rokovci- Andrijaševci kako slijedi:
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Red. 

br. 

Kriteriji Cijena vrtića za 

cjelodnevni boravak 

1. Roditelji kojima jedno dijete boravi u vrtiću 690,00 kn 

2. Roditelji kojima dvoje djece boravi u vrtiću 483,00 kn 

3. Roditelji kojima troje djece boravi u vrtiću 138,00 kn 

4. Roditelji kojima četvero ili više djece boravi u vrtiću  0,00 kn 

 

Članak 3. 

Članak 5. mijenja se i glasi: 

 

„U posebnim slučajevima ili u slučaju posebno teškog 

ekonomskog stanja, po zahtjevu roditelja ili skrbnika 

djece-korisnika usluga, ovlašćuje se Upravno vijeće, uz 

suglasnost Općinskog vijeća da korisniku usluga odobri 

umanjenje cijena iz članka 4. ove Odluke ili odobri 

potpuno oslobođenje  plaćanja usluge korištenja 

Dječjeg vrtića.“ 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije, a objavit će se i na oglasnoj ploči Općine 

Andrijaševci i Dječjeg vrtića Bambi Rokovci- 

Andrijaševci. 

 

KLASA:601-01/21-01/03 

URBROJ:2188/02-03-21-1 

Rokovci, 17. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 

 

Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 

32/20) i članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima(„Narodne novine“,br.91/96, 68/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 

146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-

pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta) te 

članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13, 2/18 

i 2/20), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 

38. sjednici održanoj dana 17.veljače 2021. godine, 

donosi  

 

ODLUKU  

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

Članak 1. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi 

komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine 

Andrijaševci-javo dobro u općoj uporabi i to za 

katastarsku česticu broj 1233/2 označenu kao 

BOSUTSKA, DVORIŠTE, upisana u zk uložak broj 

1449 u katastarskoj općini Rokovci, površine od 2 m² 

budući predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja 

komunalnu infrastrukturu- javno dobro u općoj uporabi 

već dvorište u Bosutskoj ulici u Rokovcima, površine 2 

m² te je slijedom navedenog trajno prestala potreba za 

korištenjem javnog dobra u općoj uporabi. 

Članak 2. 

Nalaže se Općinskom sudu u Vinkovcima, 

Zemljišnoknjižnom odjelu  da na temelju ove Odluke 

izvrši brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi za 

katastarsku broj 1233/2 označenu kao BOSUTSKA, 

DVORIŠTE, upisana u zk uložak broj 1449 u 

katastarskoj općini Rokovci, površine od 2 m² te izvrši 

upis prava vlasništva u ime i u korist Općine 

Andrijaševci, Vinkovačka 6, Rokovci, OIB: 

47372067408. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 944-01/21-01/01 

URBROJ: 2188/02-03-21-1 

Rokovci, 17. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 

 

Na temelju članka 10. stavak 1. i članka 12. stavak 1. 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne 

novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19), članka 4. stavak 1.  

Pravilnika o agrotehničkim mjerama ("Narodne 

novine" broj 22/19), članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti 

od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 32. 

Statuta Općina Andrijaševci ("Službeni vjesnik" 

Vukovarsko-srijemske županije broj 2/13 i 2/18), 

Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 38. 

sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine donijelo je 
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ODLUKU O IZMJENI ODLUKE 

O AGROTEHNIČKIM MJERAMA, MJERAMA 

ZA 

UREĐENJE I ODRŽAVANJE 

POLJOPRIVREDNIH RUDINA 

I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA 

POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU 

NA PODRUČJU OPĆINE ANDRIJAŠEVCI  

Članak 1. 

U Odluci o agrotehničkim mjerama, mjerama za 

uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina 

i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 

zemljištu na području Općine Andrijaševci („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 18/19), u 

članku 24. riječ „komunalni“ zamjenjuje se riječju  

„poljoprivredni“. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 320-02/21-01/06  

URBROJ: 2188/02-03-21-1 

Rokovci, 17. veljače 2021. godine  

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 

 

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi 

(„Narodne novine“, br. 120/16) i članka 47. Statuta 

Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije, br. 2/13, 2/18 i 2/20), a sukladno 

članku 3. i 4. Pravilnika o planu nabave, registru 

ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u 

javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/17 i 144/20), 

Općinski načelnik Općine Andrijaševci donosi  

 

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine 

Andrijaševci za 2021. godinu 

I. 

U Planu nabave Općine Andrijaševci za 2021. godinu 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, 

br.23/2020), u tablici koja je prilog Planu nabave 

Općine Andrijaševci za 2021. godinu,  mijenjaju se 

podaci pod rednim brojem 15. i 39 te se dodaje nova 

stavka pod rednim brojem 66. kako je navedeno u 

tablici koja se nalazi u prilogu ovih I.izmjena i dopuna 

Plana nabave Općine Andrijaševci za 2021. godinu. 

II. 

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu 

nalaze se u Tablici  koja je sastavni dio ovoga 

dokumenta, a izrađena je na predlošku plana nabave 

Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike 

Hrvatske. 

III. 

Ove I. izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu 

danom donošenja, a objavit će se u Elektroničkom 

oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, te na 

službenoj stranici Općine Andrijaševci, www. 

andrijaševci.hr  i  u  „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 406-01/20-01/14 

URBROJ: 2188/02-01-21-3 

Rokovci, 29. siječnja 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 
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Rbr Evidencijski 
broj nabave 

Predmet nabave Brojčana 
oznaka 

predmeta 
nabave iz 

CPV-a 

Procijenjena 
vrijednost 
nabave (u 
kunama) 

Vrsta 
postupka 

(uključujući 
jednostavne 

nabave) 

Posebni 
režim 

nabave 

Predmet 
podijeljen 
na grupe 

Sklapa se 
Ugovor/okvirni 

sporazum 

Ugovor/okvirni 
sporazum se 
financira iz 
fondova EU 

Planirani 
početak 

postupka 

Planirano 
trajanje ugovora 

ili okvirnog 
sporazuma 

Vrijedi od Vrijedi do Napomena Status 
promjene 

1 JN-01/2021 Reprezentacija 
za potrebe vijeća 

55300000-
3 

8.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

2 JN-02/2021 Uredski materijal 30192000-
1  

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

3 JN-03/2021 Materijal i 
sredstva za 
čišćenje i 
održavanje 

39830000-
9  

12.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

4 JN-04/2021 Opskrba plinom 76000000-
3 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

5 JN-05/2021 Motorni benzin i 
dizel gorivo 

09132000-
3  

12.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

6 JN-06/2021 Materijal za 
tekuće i 
investicijsko 
održavanje 
objekata u 
vlasništvu 
Općine 

44192000-
2  

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

7 JN-07/2021 Materijal i dijelovi 
za tekuće i 
investicijsko  
održavanje 
opreme 

50312610-
4  

2.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

8 JN-08/2021 Materijal i dijelovi 
za tekuće i 
investicijsko 
održavanje vozila 

50100000-
6 

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

9 JN-09/2021 Sitni inventar 30192000-
1  

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

10 JN-10/2021 Usluge fiksnog i 
mobilnog 
telefona , 
prijenosa 
podataka 
(Internet) 

64210000-
1 

14.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

11 JN-11/2021 Poštanske 
usluge 

64110000-
0 

12.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

12 JN-12/2021 Usluge tekućeg i 
investicijskog 
održavanja 
ostalih općinskih 
objekata 

45450000-
6  

80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       
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13 JN-13/2021 Elektronski 
mediji-
oglašavanje 

79340000-
9 

56.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

14 JN-14/2021 Objave u tisku 79340000-
9 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

15 JN-15/2021 Knjigovodstvene 
usluge 

79211100-
7 

80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

29.01.2021     Izmijenjena 

JN-15/2021 Knjigovodstvene 
usluge 

79211100-
7 

64.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020 29.01.2021     

16 JN-16/2021 Ostale 
intelektualne 
usluge (postupci 
provedbe javne 
nabave, projekti i 
slično) 

98390000-
3 

56.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

17 JN-17/2021 Geodetsko-
katastarske 
usluge 

71355000-
1 

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

18 JN-18/2021 Grafičke i 
tiskarske usluge 

79810000-
5 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

19 JN-19/2021 Reprezentacija-
ostale potrebe 

15000000-
8  

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

20 JN-20/2021 Reprezentacija 
za potrebe 
protokola 

55300000-
3 

32.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

21 JN-21/2021 Ostali rashodi 
poslovanja 

79990000-
0 

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

22 JN-22/2021 Rashodi za 
potrebe 
projekata 
suradnje gradova 
i općina 

79990000-
0 

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

23 JN-23/2021 Materijal za 
održavanje 
kanalske mreže 

44111000-
1  

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

24 JN-24/2021 Materijal za 
tekuće i 
investicijsko 
održavanje 
pješačkih staza 

44111000-
1  

48.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

25 JN-25/2021 Usluge čišćenja i 
održavanja 
kanalske mreže 

90910000-
9 

80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

26 JN-26/2021 Materijal za 
tekuće i 
investicijsko 
održavanje 
poljskih puteva 

44111000-
1  

64.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

27 JN-27/2021 Radovi na 
uređenju Blaca 

45112710-
5  

80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       
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28 JN-28/2021 Deratizacija i 
dezinsekcija-
usluge 

90921000-
9 

48.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

29 JN-29/2021 Veterinarske 
usluge 

85200000-
1 

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

30 JN-30/2021 Zbrinjavanje 
animalnog 
otpada (odvoz 
klaoničkog 
otpada) 

90513000-
6 

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

31 JN-31/2021 Materijal za 
tekuće i 
investicijsko 
održavanje 
poljskih putova 

44111000-
1  

64.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

32 JN-32/2021 Materijal za 
tekuće i 
investicijsko 
održavanje 
pješačkih staza 

44111000-
1  

48.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

33 JN-33/2021 Ostale 
nespomenute 
usluge 

98390000-
3 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

34 JN-34/2021 Materijal za 
održavanje 
javnih površina 

44100000-
1  

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

35 JN-35/2021 Materijal za 
održavanje 
dječjih igrališta 

44100000-
1  

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

36 JN-36/2021 Materijal za 
održavanje 
sportskih terena 
na javnim 
površinama 

44100000-
1  

56.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

37 JN-37/2021 Ostali rashodi 
održavanja 
kulturno-
zabavnih 
manifestacija 

98300000-
6 

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

38 JN-38/2021 Materijali i 
stredstva za 
čišćenje i 
održavanje 
osobne higijene i 
higijene 
stambenog 
prostora - projekt 
BUDI AKTIVNA 
II 

33760000-
5 

57.600,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020   Sufinancirano 
sredstvima 
Eu iz 
Europskog 
socijalnog 
fonda 

  

39 JN-39/2021 Usluga izrade i 
tiskanja 
promidžbenog 
materijala- 
projekt BUDI 
AKTIVNA II 

22462000-
6  

22.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020 29.01.2021 Sufinancirano 
sredstvima 
Eu iz 
Europskog 
socijalnog 
fonda 

Obrisana 
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40 JN-40/2021 Usluga izrade 
Strategije razvoja 
općine 
Andrijaševci 

98390000-
3 

80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

41 JN-41/2021 Službena, 
zaštitna i radna 
odjeća 

18100000-
0  

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

do kraja 2021. 
godine 

17.12.2020       

42 JN-42/2022 Projektna 
dokumentacija 
za rekonstrukciju 
kanalske mreže 
(uz ceste) 

71242000-
6 

24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

43 JN-43/2021 Radovi na 
proširenju i 
modernizaciji 
javne rasvjete 

45311200-
2  

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

44 JN-44/2021 Izrada projektne 
dokumentacije 
tržnicu 

71242000-
6 

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

45 JN-45/2021 Radovi na 
uređenju 
pješačkih staza u 
naselju Rokovci 

45233161-
5 

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

46 JN-46/2021 Radovi na 
uređenju 
pješačkih staza u 
naselju 
Andrijaševci 

45233161-
5 

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

47 JN-47/2021 Radovi na 
uređenju centra 
naselja Rokovci 

45233161-
5 

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

48 JN-48/2021 Radovi na 
uređenju centra 
naselja 
Andrijaševci 

45233161-
5 

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

49 JN-49/2021 Radovi na 
rekonstrukciji i 
proširenju 
kolnika dijela 
Ulice Stjepana 
Radića, Rokovci 

45000000-
7 

400.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

50 JN-50/2021 Izgradnja 
autobusnih 
stajališta 

45213311-
6 

160.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

51 JN-51/2021 Izrada projektne 
dokumentacije 
za Biciklističku 
stazu 
Andrijaševci-
Cerna 

71242000-
6 

36.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

52 JN-52/2021 Izrada projektne 
dokumentacije 
za Biciklističku 
stazu u 
Bosutskoj ulici 

71242000-
6 

28.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       
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53 JN-53/2021 Projektna 
dokumentacija 
za viseći most 

71242000-
6 

40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

54 JN-54/2021 Projektna 
dokumentacija 
za poslovnu 
zonu Blace 

71242000-
6 

120.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

55 JN-55/2021 Projektna 
dokumentacija 
za sportsku 
dvoranu 

71242000-
6 

80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

56 JN-56/2021 Izgradnja 
malonogometnog 
terena 

45236110-
4  

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

57 JN-57/2021 Rekonstrukcija 
košakraškog 
igrališta 

45236110-
4  

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

58 JN-58/2021 Radovi na 
dogradnji dječjeg 
vrtića 

45454100-
5  

160.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

59 JN-59/2021 Energetska 
obnova objekta 
poljoprivredne 
zadruge 

45262700-
8  

304.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   I.-
III.kvartal 
2021. 
godine 

150 kalendarskih 
dana od uvođenja 
u posao 

17.12.2020       

60 JN-60/2021 Ulaganja u 
restauraciju 
Rokovačkih 
zidina 

45453100-
8  

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   I.-
III.kvartal 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

61 JN-61/2021 Energetska 
obnova objekta 
zgrade Doma 
zdravlja 

45262700-
8  

304.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   I.-
III.kvartal 
2021. 
godine 

150 kalendarskih 
dana od uvođenja 
u posao 

17.12.2020       

62 JN-62/2021 Opskrba 
električnom 
energijom 

09310000-
5  

150.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor   I.-
III.kvartal 
2021. 
godine 

12 mjeseci 17.12.2020       

63 JN-63/2021 Projektna 
dokumentacija 
za proširenje 
kanalizacije 
mreže 

71242000-
6 

16.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Narudžbenica   tijekom 
2021. 
godine 

  17.12.2020       

64 MV-1/2021 Nabava 
spremnika za 
komunalni otpad 

44613700-
7  

304.000,00 Otvoreni 
postupak 

  NE Ugovor   I.-
III.kvartal 
2021. 
godine 

45 kalendarskih 
dana od potpisa 
ugovora 

17.12.2020       

65 MV-2/2021 Izgradnja Doma 
kulture 

45211350-
7 

1.600.000,00 Otvoreni 
postupak 

  NE Ugovor   I.-
III.kvartal 
2021. 
godine 

200 kalendarskih 
dana od uvođenja 
u posao 

17.12.2020       

66 JN-64/2021 Prikupljanje, 
odvoz i 
zbrinjavanje 
miješanog 
komunalnog 
otpada i 
biorazgradivog 
komunalnog 

90510000-
5 

80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  NE Ugovor NE odmah po 
potpisu 
ugovora 

veljača i ožujak 
2021 odnosno od 
dana potpisa 
ugovora do 
31.03.2021.godine 

29.01.2021     Dodana 



 

B
ro

j 6
. 

„S
L

U
Ž

B
E

N
I V

JE
S

N
IK

“ 
S

tran
ica 1

2
1 

 B
ro

j 7
. 

„S
L

U
Ž

B
E

N
I V

JE
S

N
IK

“ 
S

tran
ica 1

2
1 

 B
ro

j 6
. 

„S
L

U
Ž

B
E

N
I V

JE
S

N
IK

“ 
S

tran
ica 1

2
1 

 B
ro

j 3
. 

„S
L

U
Ž

B
E

N
I V

JE
S

N
IK

“ 
S

tran
ica 1

2
1 

 

otpada na 
području općine 
Andrijaševci 

 

Datum zadnje izmjene plana: 29.01.2021 13:46 

Datum objave plana nabave: 17.12.2020 13:58 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Andrijaševci 

("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, br. 

2/13, 2/18 i 2/20), a u svezi s člankom 28. Zakona o 

javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16), 

Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 38. 

sjednici, održanoj dana 17veljače 2021. godine donijelo 

je slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na  I. izmjene i dopune Plana 

nabave Općine Andrijaševci za 2021. godinu 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na I. izmjene i dopune Plan nabave 

Općine Andrijaševci za 2021. godinu, KLASA: 406-

01/20-01/14, URBROJ: 2188/02-01-21-3 od 

29.siječnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: I. izmjene 

i dopune Plana nabave). 

Članak 2. 

I. izmjene i dopune Plana nabave nalaze se u prilogu 

ovog Zaključka i njegov su  sastavni dio. 

Članak 3. 

Za nabavu roba, radova ili usluga koje su navedene u 

Planu nabave, općinskom načelniku Općine 

Andrijaševci daje se ovlaštenje za sklapanje ugovora o 

javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma ili 

izdavanja narudžbenica kao i ugovora o nabavi roba, 

radova ili usluga odnosno izdavanja narudžbenica koje 

nabave se provode sukladno članku 15. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, br. 120/16).  

Članak 4. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 406-01/20-01/14 

URBROJ: 2188/02-01-21-4 

Rokovci, 17.veljače 2021.godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 

 

Općinsko vijeće Općine Andrijaševci temeljem članka 

32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13., 2/18. i 2/20.) 

na svojoj 38. sjednici održanoj dana 17. veljače 2021. 

godine, donosi  

ODLUKU 

o financijskoj donaciji- pomoć za obnovu nakon 

potresa 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o financijskoj donaciji namijenjenoj 

sanaciji šteta u Sisačko-moslavačkoj županiji te drugim 

područjima pogođenim razornim potresima u iznosu od 

20.000,00 kuna. 

Članak 2. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke teretit će Proračun 

Općine Andrijaševci za 2021. godinu, a uplatit će se u 

Državni proračun Republike Hrvatske, na račun 

IBAN:HR1210010051863000160 koji je račun 

posebno otvoren za donacije financijskih sredstava u 

akciji „Pomoć za obnovu nakon potresa“. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 021-05/21-02/01 

URBROJ: 2188/02-03-21-3 

Rokovci, 17.veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 
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Na temelju članka 32. i 86. Statuta Općine Andrijaševci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, 

br. 2/13, 2/18 i 2/20), a vezano uz članak 86.a Zakona 

o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 

15/15), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 

38. sjednici održanoj dana 17. veljače 2021. godine, 

donosi  

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za kratkoročni kredit 

Članak 1. 

Daje se suglasnost Općini Andrijaševci na zaduživanje 

putem uzimanja kratkoročnog kredita, kod Privredne 

banke Zagreb d.d., Zagreb., na iznos do 1.000.000,00 

kuna. 

Namjena korištenja kratkoročnog kredita je 

premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike 

priljeva sredstava i dospijeća obveza s osnove 

investicijskih projekata koji su u tijeku. 

Članak 2. 

Uvjeti kredita iz članka 1. su: 

-kamatna stopa: 2,3% godišnje,fiksna 

-naknada za odobrenje: 0,60%  minimalno 500,00 kn 

od iznosa koji se odobrava,  

-naknada za obradu zahtjeva: 0,15 % , minimalno 

500,00 kn od iznosa koji se odobrava, 

-vrsta kredita: kratkoročni kredit (revolving kredit ili 

kredit s otplatom u ratama), 

-nstrumenti osiguranja: dvije mjenice i zadužnica 

- rok korištenja kredita: 12 mjeseci. 

Članak 3. 

Daje se suglasnost načelniku Općine Andrijaševci za 

sklapanje ugovora pod uvjetima navedenim u članku 1. 

i 2. ove Odluke. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 403-01/21-01/01 

URBROJ: 2188/02-03-21-1 

Rokovci, 17. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Andrijaševci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, 

br. 2/13, 2/18 i 2/20), a sukladno Uredbi o izdavanju 

energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova 

priključenja na elektroenergetsku mrežu („Narodne 

novine“, br. 7/18), Općinsko vijeće Općine 

Andrijaševci na svojoj 38. sjednici održanoj dana 17. 

veljače 2021. godine, donosi  

ODLUKU 

o aktivnostima u Poduzetničkoj zoni „Blace“ 

Članak 1. 

Općina Andrijaševci je organizator i nositelj svih 

aktivnosti vezanih uz priključenje na elektroenergetsku 

mrežu u Poduzetničkoj zoni „Blace“ u Rokovcima. 

Popis svih katastarskih čestica koje obuhvaća Poslovna 

zona „Blace“ nalazi se u privitku ove Odluke i njen je 

sastavni dio. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 021-05/21-02/01 

URBROJ: 2188/02-03-21-4 

Rokovci, 17. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 
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POPIS KATASTRSKIH ČESTICA KOJE OBUHVAĆA POSLOVNA ZONA „BLACE“ 

 

Redni 

broj 

Naziv 

katastarske 

općine 

Broj katastarske čestice Oznaka zemljišta Površina(m²) 

1 2 4 5 6 

          

1. ROKOVCI 745/1 GRM, ORANICA 450 

2. ROKOVCI 
745/2 

GRM, ORANICA 
450 

3. ROKOVCI 745/3 GRM, ORANICA 450 

4. ROKOVCI 745/4 GRM, ORANICA 450 

5. ROKOVCI 745/5 GRM, ORANICA 620 

6. ROKOVCI 745/6 GRM, ORANICA 620 

7. ROKOVCI 745/7 GRM, ORANICA 660 

8. ROKOVCI 745/8 GRM, ORANICA 3255 

9. ROKOVCI 745/9 GRM, ORANICA 3325 

10. ROKOVCI 745/10 GRM, ORANICA 3325 

11. ROKOVCI 745/11 GRM, ORANICA 3325 

12. ROKOVCI 745/12 GRM, ORANICA 3325 

13. ROKOVCI 745/13 GRM, ORANICA 1567 

14. ROKOVCI 745/14 GRM, ORANICA 1567 

15. ROKOVCI 745/15 GRM, ORANICA 6078 

16. ROKOVCI 745/16 GRM, ORANICA 3150 

17. ROKOVCI 745/17 GRM, ORANICA 3150 

18. ROKOVCI 745/18 GRM, ORANICA 3150 

19. ROKOVCI 745/19 GRM, ORANICA 3150 

20. ROKOVCI 745/20 GRM, ORANICA 3150 

21. ROKOVCI 745/21 GRM, ORANICA 1039 

22. ROKOVCI  745/22 GRM, ORANICA 2357 

23. ROKOVCI 745/23 GRM, ORANICA 228 

24. ROKOVCI 745/24 GRM, ORANICA 70 

25. ROKOVCI 745/25 GRM, ORANICA 132 

26. ROKOVCI 745/26 GRM, ORANICA 110 

27. ROKOVCI 745/27 GRM, ORANICA 10306 

UKUPNA POVRŠINA/m²: 59459 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Andrijaševci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, 

br. 2/13, 2/18 i 2/20), a sukladno Uredbi o izdavanju 

energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova 

priključenja na elektroenergetsku mrežu („Narodne 

novine“, br. 7/18), Općinsko vijeće Općine 

Andrijaševci na svojoj 38. sjednici održanoj dana 17. 

veljače 2021. godine, donosi  

 

ODLUKU 

 o aktivnostima na prostoru novog stambenog i 

sportsko-rekreacijskog naselja u Rokovcima 

Članak 1. 

Općina Andrijaševci je organizator i nositelj svih 

aktivnosti vezanih uz priključenje na elektroenergetsku 

mrežu na prostoru novog stambenog i sportsko-

rekreacijskog naselja u Rokovcima. 

Popis svih katastarskih čestica koje obuhvaća buduće 

novo stambeno i sportsko-rekreacijsko naselje u 

Rokovcima nalazi se u privitku ove Odluke i njen je 

sastavni dio. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 021-05/21-02/01 

URBROJ: 2188/02-03-21-5 

Rokovci, 17. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 
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POPIS KATASTARSKIH ČESTICA 

 

 

Rbr. 
Broj 

zemljišta 

(kat. 

čestice) 

 

Oznaka 
zemljišta 

Površina 

jutro čhv m2 

1. 843/1 ULICA JABLANA   4904 

  ULICA 4904 

2. 843/2 ULICA JABLANA   636 

  ORANICA 636 

3. 843/3 ULICA JABLANA   890 

  ORANICA 890 

4. 843/4 ULICA JAVORA   615 

  ORANICA 615 

5. 843/5 ULICA JAVORA   592 

  ORANICA 592 

6. 843/6 ULICA JAVORA   599 

  ORANICA 599 

7. 843/7 ULICA JAVORA   608 

  ORANICA 608 

8. 843/8 ULICA JAVORA   617 

  ORANICA 617 

9. 843/9 ULICA JAVORA   635 

  ORANICA 635 

10. 843/10 

 
ULICA 

ORANICA 

635 

11. 843/11 ULICA JAVORA   644 

  ORANICA 644 

12. 843/12 ULICA JAVORA   653 

  ORANICA 653 

13. 843/13 ULICA JAVORA   662 

  ORANICA 662 

14. 843/14 ULICA JAVORA   645 

  ORANICA 645 

15. 843/15 ULICA JAVORA   680 

  ORANICA 680 

16. 843/16 ULICA JAVORA   689 

  ORANICA 689 

17. 843/17 ULICA JAVORA   698 

  ORANICA 698 
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18. 843/18 ULICA JAVORA   707 

  ORANICA 707 

19. 843/19 ULICA JAVORA   716 

  ORANICA 716 

20. 843/20 ULICA JAVORA   725 

  ORANICA 725 

21. 843/21 ULICA JAVORA   734 

  ORANICA 734 

22. 843/22 ULICA JAVORA   743 

  ORANICA 743 

23. 843/23 ULICA JAVORA   1259 

  ORANICA 1259 

24. 843/24 ULICA JAVORA   1284 

  ORANICA 1284 

25. 843/25 ULICA JAVORA   914 

  ORANICA 914 

26. 843/26 ULICA JAVORA   926 

  ORANICA 926 

27. 843/27 ULICA JAVORA   938 

  ORANICA 938 

28. 843/28 ULICA BAGREMA   1132 

  ORANICA 1132 

29. 843/29 ULICA JAVORA   5790 

  ULICA 5790 

30. 843/30 ULICA JABLANA   851 

  ORANICA 851 

31. 843/31 ULICA JABLANA   784 

  ORANICA 784 

32. 843/32 ULICA JABLANA   629 

  ORANICA 629 

33. 843/33 ULICA JABLANA   532 

  ORANICA 532 

34. 843/34 ULICA JAVORA   610 

  ORANICA 610 

35. 843/35 ULICA JAVORA   486 

  ORANICA 

 

 

486 

36. 843/36 ULICA JAVORA   497 



Broj 3. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 126 

    

  ORANICA 497 

37. 843/37 ULICA JAVORA   508 

  ORANICA 508 

38. 843/38 ULICA JAVORA   520 

  ORANICA 520 

39. 843/39 ULICA JAVORA   531 

  ORANICA 531 

40. 843/40 ULICA JAVORA   542 

  ORANICA 542 

41. 843/41 ULICA KESTENA   551 

  ORANICA 551 

42. 843/42 ULICA KESTENA   550 

  ORANICA 550 

43. 843/43 ULICA KESTENA   549 

  ORANICA 549 

44. 843/44 ULICA KESTENA   547 

  ORANICA 547 

45. 843/45 ULICA KESTENA   546 

  ORANICA 546 

46. 843/46 ULICA KESTENA   549 

  ORANICA 549 

47. 843/47 ULICA PLATANA   3733 

  ORANICA 3733 

48. 843/48 ULICA PLATANA   1301 

  ULICA 1301 

49. 843/49 ULICA PLATANA   2305 

  ORANICA 2305 

50. 843/50 ULICA JAVORA   63 

  ORANICA 63 

 

51. 843/51 ULICA KESTENA   687 

  ORANICA 687 

52. 843/52 ULICA KESTENA   687 

  ORANICA 687 

53. 843/53 ULICA KESTENA   686 

  ORANICA 686 

54. 843/54 ULICA KESTENA   679 

  ORANICA 679 
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55. 843/55 ULICA KESTENA   691 

  ORANICA 691 

56. 843/56 ULICA KESTENA   684 

  ORANICA 684 

57. 843/57 ULICA KESTENA   683 

  ORANICA 683 

58. 843/58 ULICA KESTENA   683 

  ORANICA 683 

59. 843/59 ULICA KESTENA   1307 

  ORANICA 1307 

60. 843/60 ULICA BAGREMA   1080 

  ORANICA 

 

1080 

61. 843/61 ULICA BAGREMA   1016 

  ORANICA 1016 

62. 843/62 ULICA JAVORA   1359 

  ORANICA 1359 

63. 843/63 ULICA JAVORA   663 

  ORANICA 663 

64. 843/64 ULICA JAVORA   635 

  ORANICA 635 

65. 843/65 ULICA JAVORA   626 

  ORANICA 626 

66. 843/66 ULICA JAVORA   611 

  ORANICA 611 

67. 843/67 ULICA JAVORA   596 

  ORANICA 596 

68. 843/68 ULICA KESTENA   5284 

  ULICA 5284 

69. 843/69 ULICA JABLANA   670 

  ORANICA 670 

70. 843/70 ULICA JABLANA   535 

  ORANICA 535 

71. 843/71 ULICA JABLANA   778 

  ORANICA 778 

72. 843/72 ULICA JABLANA   613 

  ORANICA 613 

73. 843/73 ULICA LIPA   621 
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  ORANICA 621 

74. 843/74 ULICA LIPA   589 

  ORANICA 589 

75. 843/75 ULICA LIPA   596 

  ORANICA 596 

76. 843/76 ULICA LIPA   605 

  ORANICA 605 

77. 843/77 ULICA KESTENA   598 

  ORANICA 598 

78. 843/78 ULICA KESTENA   590 

  ORANICA 590 

79. 843/79 ULICA KESTENA   581 

  ORANICA 581 

80. 843/80 ULICA KESTENA   572 

  ORANICA 572 

81. 843/81 ULICA KESTENA   563 

  ORANICA 563 

82. 843/82 ULICA PLATANA   493 

  ORANICA 493 

83. 843/83 ULICA PLATANA   601 

  ORANICA 601 

84. 843/84 ULICA PLATANA   609 

  ORANICA 609 

85. 843/85 ULICA PLATANA   617 

  ORANICA 617 

86. 843/86 ULICA PLATANA   628 

  ORANICA 

 

 

628 

87. 843/87 ULICA PLATANA   1039 

  ULICA 1039 

88. 843/88 ULICA PLATANA   508 

  ORANICA 508 

89. 843/89 ULICA PLATANA   571 

  ORANICA 571 

90. 843/90 ULICA PLATANA   563 

  ORANICA 563 

91. 843/91 ULICA PLATANA   556 
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  ORANICA 556 

92. 843/92 ULICA PLATANA   535 

  ORANICA 535 

93. 843/93 ULICA LIPA   585 

  ORANICA 585 

94. 843/94 ULICA LIPA   591 

  ORANICA 591 

95. 843/95 ULICA LIPA   597 

  ORANICA 597 

96. 843/96 ULICA LIPA   603 

  ORANICA 603 

97. 843/97 ULICA LIPA   610 

  ORANICA 610 

98. 843/98 ULICA LIPA   616 

  ORANICA 616 

99. 843/99 ULICA LIPA   622 

  ORANICA 622 

100. 843/100 ULICA LIPA   628 

  ORANICA 628 

101. 843/101 ULICA KESTENA   629 

  ORANICA 629 

102. 843/102 ULICA KESTENA   621 

  ORANICA 621 

103. 843/103 ULICA KESTENA   614 

  ORANICA 614 

104. 843/104 ULICA KESTENA   606 

  ORANICA 

 

 

606 

105. 843/105 ULICA KESTENA   598 

  ORANICA 598 

106. 843/106 ULICA KESTENA   591 

  ORANICA 591 

107. 843/107 ULICA KESTENA   583 

  ORANICA 583 

108. 843/108 ULICA KESTENA   576 

  ORANICA 576 

109. 843/109 ULICA BAGREMA   611 
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  ORANICA 611 

110. 843/110 ULICA BAGREMA   604 

  ORANICA 604 

111. 843/111 ULICA BAGREMA   610 

  ORANICA 610 

112. 843/112 ULICA BAGREMA   616 

  ORANICA 616 

113. 843/113 ULICA BAGREMA   620 

  ORANICA 620 

114. 843/114 ULICA LIPA   4726 

  ULICA 4726 

115. 843/115 ULICA JABLANA   613 

  ORANICA 613 

116. 843/116 ULICA JABLANA   520 

  ORANICA 520 

117. 843/117 ULICA JABLANA   472 

  ORANICA 472 

118. 843/118 SREMAC   550 

  ORANICA 550 

119. 843/119 SREMAC   549 

  ORANICA 549 

120. 843/120 SREMAC   548 

  ORANICA 548 

121. 843/121 ULICA LIPA   523 

  ORANICA 523 

122. 843/122 ULICA LIPA   506 

  ORANICA 

 

 

506 

123. 843/123 ULICA LIPA   489 

  ORANICA 489 

124. 843/124 ULICA LIPA   468 

  ORANICA 468 

125. 843/125 ULICA PLATANA   520 

  ORANICA 520 

126. 843/126 ULICA PLATANA   523 

  ORANICA 523 

127. 843/127 ULICA PLATANA   533 
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  ORANICA 533 

128. 843/128 ULICA PLATANA   550 

  ORANICA 550 

129. 843/129 ULICA PLATANA   979 

  ULICA 979 

130. 843/130 ULICA PLATANA   623 

  ORANICA 623 

131. 843/131 ULICA PLATANA   640 

  ORANICA 640 

132. 843/132 ULICA PLATANA   654 

  ORANICA 654 

133. 843/133 SREMAC   550 

  ORANICA 550 

134. 843/135 SREMAC   545 

  ORANICA 545 

135. 843/136 SREMAC   552 

  ORANICA 552 

136. 843/137 SREMAC   559 

  ORANICA 559 

137. 843/138 SREMAC   565 

  ORANICA 565 

138. 843/139 SREMAC   572 

  ORANICA 572 

139. 843/140 SREMAC   578 

  ORANICA 578 

140. 843/141 SREMAC   585 

  ORANICA 

 

 

585 

141. 843/142 SREMAC   592 

  ORANICA 592 

142. 843/143 ULICA LIPA   610 

  ORANICA 610 

143. 843/144 ULICA LIPA   602 

  ORANICA 602 

144. 843/145 ULICA LIPA   594 

  ORANICA 594 

145. 843/146 ULICA LIPA   587 
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  ORANICA 587 

146. 843/147 ULICA LIPA   578 

  ORANICA 578 

147. 843/148 ULICA LIPA   571 

  ORANICA 571 

148. 843/149 ULICA LIPA   563 

  ORANICA 563 

149. 843/150 ULICA LIPA   555 

  ORANICA 555 

150. 843/151 ULICA BAGREMA   612 

  ORANICA 612 

151. 843/152 ULICA BAGREMA   613 

  ORANICA 613 

152. 843/153 ULICA BAGREMA   615 

  ORANICA 615 

153. 843/154 ULICA BAGREMA   617 

  ORANICA 617 

154. 843/155 ULICA BAGREMA   573 

  ORANICA 573 

155. 843/156 ULICA BAGREMA   3740 

  ULICA 3740 

156. 843/157 ULICA PLATANA   71 

  ORANICA 71 

157. 843/134 ULICA PLATANA   115 

  ZEMLJIŠTE POD ZGRADAMA   26 

  DVORIŠTE 

 

  89 

158. 847/3 PUT BLACA 

 

  545 

159. 847/1 SREMAC   35747 

  ORANICA 35747 

160. 847/4 BLACA   2561 

  ORANICA 2561 

161. 847/5 BLACA   12789 

  ORANICA 12789 

162. 847/6 SREMAC   1333 

  ORANICA 1333 

163. 847/7 SREMAC   1197 

  ORANICA 1197 
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164. 847/8 SREMAC   1288 

  ORANICA 1288 

 

Općinsko vijeće Općine Andrijaševci temeljem članka 

32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13., 2/18. i 2/20.) 

na svojoj 38. sjednici održanoj dana 17. veljače 2021. 

godine, donosi  

 

ODLUKU  

o stavljanju izvan snage Odluke 

o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području 

općine Andrijaševci 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom stavlja  izvan snage Odluka o 

naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području općine 

Andrijaševci, KLASA: 325-01/20-01/13, URBROJ: 

2188/02-01-20-1, od 21.prosinca 2020. godine koja je 

objavljena u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije br. 23/2020. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 325-01/20-01/13 

URBROJ: 2188/02-03-21-2 

Rokovci, 17. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 

 

Općinsko vijeće Općine Andrijaševci temeljem članka 

32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13., 2/18. i 2/20.) 

na svojoj 38. sjednici održanoj dana 17. veljače 2021. 

godine, donosi  

 

ODLUKU 

o pokretanju postupka uvođenja naknade za razvoj 

na vodoopskrbnom području općine Andrijaševci 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Andrijaševci pokreće postupak 

uvođenja naknade za razvoj na vodoopskrbnom 

području  općine Andrijaševci sukladno odredbama 

Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne 

novine” broj 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 

120/16. , 127/17. i 66/19.). 

Članak 2. 

Ovlašćuje se općinski načelnik za poduzimanje svih 

radnji i komunikacije s javnim isporučiteljem vodnih 

usluga tvrtkom Vinkovački vodovod i kanalizacija 

d.o.o., Vinkovci vezanih uz uvođenje naknade za razvoj 

na vodoopskrbnom području općine Andrijaševci. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 325-01/21-01/01 

URBROJ: _2188/02-03-21-1 

Rokovci, 17. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Andrijaševci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 

broj 2/13,  2/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine 

Andrijaševci na svojoj 38. sjednici održanoj dana 17. 

veljače 2021.godine donosi 

 

ZAKLJUČAK 

I. 

Usvaja se Izvješće Odbora za izbor i imenovanja 

Općinskog vijeća Općine Andrijaševci o  provjeri 

formalnih uvjeta za izbor članova i zamjenika članova 

Savjeta mladih Općine Andrijaševci od 28.siječnja 

2021. godine.   

II. 

Izvješće iz točke I. ove Odluke se nalazi u prilogu ovog 

Zaključka i njegov je sastavni dio. 

III. 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko- srijemske županije. 

 

KLASA: 006-05/20-01/04 

URBROJ: 2188/02-03-21-10 

Rokovci, 17. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

 

 

Na temelju članka 19. i 20. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09, 2/13, 2/18 

i 2/20) i članka 10. stavka 5. i 6. Odluke o osnivanju 

Savjeta mladih Općine Andrijaševci („Službeni 

vjesnik“ VSŽ,  broj 18/14 i 11/18), Odbor za izbor i 

imenovanja na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 28. 

siječnja 2021. godine donosi 
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IZVJEŠĆE 

o provjeri formalnih uvjeta za izbor članova i 

zamjenika članova 

Savjeta mladih Općine Andrijaševci 

 

Sukladno članku 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih 

Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ,  broj 

18/14 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na 

svojoj 34. sjednici održanoj dana  12. listopada 2020. 

godine pokrenulo je postupak za izbor članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Općine 

Andrijaševci. Temeljem navedenog, raspisan je javni 

poziv na koji nije zaprimljen niti jedan prijedlog 

kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih 

Općine Andrijaševci. 

Nastavno na navedeno na 37. sjednici općinskog vijeća 

Općine Andrijaševci, održanoj dana  21. prosinca 2020. 

godine odlučeno je da se raspiše novi javni poziv za 

isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika 

članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci. 

Mladi, u smislu Zakona o savjetima mladih i Odluke o 

osnivanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci su osobe 

s prebivalištem ili boravištem na području Općine 

Andrijaševci, koji u trenutku podnošenja kandidature  

za članstvo u Savjetu mladih Općine Andrijaševci 

imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset 

godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za 

člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih. 

Savjet mladih ima pet članova, uključujući 

predsjednika i zamjenika  predsjednika. 

 Kandidature za članove Savjeta mladih i 

njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje 

kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu 

ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s 

mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski 

zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili 

strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih sa 

sjedištem u Općini Andrijaševci. 

Drugi javni poziv za isticanje kandidatura za izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine 

Andrijaševci (u daljnjem tekstu drugi javni poziv) 

raspisan je 30. prosinca 2020. te objavljen na oglasnoj 

ploči Općine Andrijaševci i na mrežnoj stranici Općine 

Andrijaševci: www. andrijasevci.hr. Rok podnošenja 

prijava na raspisani drugi javni poziv bio je 14. siječnja 

2021. godine.  

 Odbor za izbor i imenovanja nakon što je 

zaprimio prijedloge kandidatura za izbor članova 

Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovih 

zamjenika obavio je provjeru formalnih uvjeta po 

raspisanom javnom pozivu te utvrdio da je: 

- u previđenom roku pristiglo 5 (pet) prijedloga 

kandidatura za izbor člana Savjeta mladih Općine 

Andrijaševci i njihovih zamjenika ispred Mladeži 

hrvatske demokratske zajednice, općinski odbor 

Rokovci-Andrijaševci, 

- navedeni prijedlozi  kandidatura su valjani i 

pravovremeni. 

 Po utvrđenom, Odbor za izbor i imenovanja 

izradio je prijedlog liste kandidata za članove Savjeta 

mladih Općine Andrijaševci i upućuje ga Općinskom 

vijeću Općine Andrijaševci na daljnje postupanje. 

 Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih 

na način i po postupku propisanim Statutom Općine 

Andrijaševci, Poslovnikom Općinskog vijeća, 

Zakonom o Savjetima mladih i Odlukom o osnivanju 

Savjeta mladih Općine Andrijaševci. 

 U skladu s navedenim, Odbor za izbor i 

imenovanja utvrđuje popis važećih kandidatura koji 

obuhvaća sljedeće kandidate: 

 

1. Predlagatelj: Mladež hrvatske demokratske 

zajednice, općinski odbor Rokovci-Andrijaševci 

Kandidat za člana Savjeta mladih: Erika Vincetić, 

rođena 06. svibnja 1997. godine, 

Zamjenik kandidata: Ena Bičanić, rođena 18. studenog 

1999. godine. 

 

2. Predlagatelj: Mladež hrvatske demokratske 

zajednice, općinski odbor Rokovci-Andrijaševci  

Kandidat za člana Savjeta mladih: Lea Levaković, 

rođena 08. rujna 1997. godine, 

Zamjenik kandidata: Ivan Vendl, rođen 06. studenog 

1996. godine. 

 

3. Predlagatelj: Mladež hrvatske demokratske 

zajednice, općinski odbor Rokovci-Andrijaševci 

Kandidat za člana Savjeta mladih: Josipa Jurković, 

rođena 28. srpnja 1999. godine, 

Zamjenik kandidata: Fran Dekanić, rođen 09. veljače 

2001. godine. 

 

4. Predlagatelj:Mladež hrvatske demokratske 

zajednice, općinski odbor Rokovci-Andrijaševci 

Kandidat za člana Savjeta mladih: Petra Dasović, 

rođena 25. lipnja 1995. godine, 

Zamjenik kandidata: Nikola Tustanovski, rođen 03. 

prosinca 1995. godine. 

 

5. Predlagatelj:Mladež hrvatske demokratske 

zajednice, općinski odbor Rokovci-Andrijaševci  

Kandidat za člana Savjeta mladih: Ante Tustanovski, 

rođen 24. srpnja 1997. godine, 

Zamjenik kandidata: Jasmin Sakoman, rođen 23. 

svibnja 2000. godine. 

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih 

kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Općine Andijaševci dostavlja se Općinskom 

vijeću Općine Andrijaševci te objavljuje na web 

stranici Općine Andrijaševci: www.andrijasevci.hr i na 

oglasnoj ploči Općine Andrijaševci. 

 

KLASA: 006-05/20-01/04 

URBROJ:2188/02-03-21-9 

Rokovci, 28. siječnja 2021. godine 
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Predsjednica odbora za izbor i imenovanja: 

Ljiljana Vendl 

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Andrijaševci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, 

br. 2/13, 2/18 i 2/20), a sukladno članku 32. stavak 5. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Općinsko 

vijeće Općine Andrijaševci na 38. sjednici održanoj 

dana 17. veljače 2021. godine donosi 

 

ZAKLJUČAK  

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu davatelja usluge Strunje-

trade d.o.o., Privlaka u 2020. godini. 

Članak 2. 

Izvješće o radu davatelja usluge Strunje-trade d.o.o., 

Privlaka u  2020. godini nalazi se u prilogu ovoga 

Zaključka i njegov je sastavni dio, ali nije predmet 

objave. 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 363-05/21-01/05  

URBROJ: 2188/02-03-21-2 

Rokovci, 17. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 
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OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 

118/18 i 31/20), članka 7. stavak 2. i stavak 3. 

Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Republike 

Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave (Narodne novine RH br. 65/16), Smjernica 

za izradu procjene rizika za područje Vukovarsko-

srijemske županije (KLASA: 810- 03/16-01/07, 

URBROJ: 2196/1-01-16-1 od 21. prosinca 2016. 

godine) , te članaka 47. Statuta („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije broj 2/13,  2/18 i 2/20), 

načelnik Općine Andrijaševci donosi 

 

ODLUKU 

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje općine Andrijaševci 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene 

rizika od velikih nesreća za područje općine 

Andrijaševci, osnivanje radna skupina za izradu 

Procjene rizika od velikih nesreća  te određuju 

konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području 

planiranja civilne zaštite. 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine 

Andrijaševci izrađuje se na temelju Smjernica za izradu 

procjene rizika za područje Vukovarsko-srijemske 

županije, te će se koristiti kao podloga za planiranje i 

izradu projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa 

te provođenju ciljanih preventivnih mjera.  

Postupak izrade Procjene obuhvaća pripremu 

metodologije za izradu Procjene, uputa i obrazaca za 

izradu svakog pojedinog scenarija, kao podloga za 

identifikaciju, analizu, evaluaciju te izradu matrica i 

karata rizika te pregled i odobravanje Procjene. 

Članak 2. 

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

općine Andrijaševci osniva se radna skupina.  

 

Radna skupina je dužna obavljati organizacijske, 

operativne, stručne, administrativne i tehničke poslove 

potrebne za izradu Procjene. 

 

Radnu skupinu osnovat će načelnik  Općine svojom 

Odlukom. 

Članak 3. 

Određuje se IN konzalting d.o.o. iz Slavonskog Broda, 

Baranjska 18, kao konzultant iz prve grupe stručnih 

poslova u području planiranja civilne zaštite, tijekom 

izrade Procjene rizika. 

 

Članak 4. 

Kao prioritetne prijetnje smatraju se, sukladno 

Kriterijima, prijetnje koje su u državnoj procjeni rizika 

za područje Vukovarsko-srijemske županije ocjenjene 

visokim ili većim rizikom kako slijedi: 

 

1. poplave izazvane izlijevanjem kopnenih 

vodnih tijela, 

2. ekstremne vremenske pojave, 

3. epidemije i pandemije. 

 

U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu 

procjene rizika na području Vukovarsko- srijemske 

županije utvrđena su još tri dodatna rizika koji su 

karakteristični za pojedine JLS kako slijedi: 

1. Tehničko – tehnološke opasnosti sa opasnim 

tvarima (industrijske nesreće, nesreće na odlagalištima 

otpada i onečišćenje kopnenih voda). 

2. Tehničko – tehnološke i druge nesreće u 

prometu ( nesreće u cestovnom i željeznicom prometu). 

3. Degradacija tla ( klizišta). 

Članak 5. 

Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog procjene 

glavnom koordinatoru koji dostavlja općinskom vijeću 

prijedlog procjene rizika na donošenja. 

 

Voditelj radne skupine, nakon donošenja Procjene, 

nastavlja s praćenjem događaja i kretanja od značaja za 

procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o 

promjenama, jedan puta godišnje ili po potrebi 

izvješćuje glavnog koordinatora. 

 

Radna skupina za izradu Procjene predlaže glavnom 

koordinatoru pokretanje postupaka izmjena i dopuna 

Procjene, odnosno ažuriranja Procjene. 

 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine 

Andrijaševci izrađuje se najmanje jednom u tri godine.  

Usklađivanje i usvajanje mora se provesti do kraja 

mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu. 

 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine 

Andrijaševci može se izrađivati i češće, ukoliko se u 

trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena 

ulaznih parametara u korištenim scenarijima i 

postupcima analiziranja rizika ili ako se prepozna nova 

prijetnja. 

Članak 6. 

Donošenjem ove odluke prestaje važiti Odluka o  izradi 

Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine 

Andrijaševci, KLASA: 810-09/17-01/05, URBROJ: 

2188/02-01-17-4 od                7. prosinca 2017. godine. 
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Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u ,,Službenom vjesniku" Vukovarsko -srijemske 

županije. 

 

KLASA: 810-09/21-01/01 

URBROJ: 2188/02-01-21-3 

Rokovci, 18. veljače 2021. godine 

 

Općinski načelnik: 

Damir Dekanić, dipl. ing. šum. 

 

 

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne 

zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) i 

članka 47. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 2/13,  

2/18 i 2/20) i članka 2. Odluke o izradi Procjene rizika 

od velikih nesreća za područje općine Andrijaševci 

KLASA: 810-09/21-01/01, URBROJ: 2188/02-01-21-

3, od 18. veljače 2021. godine,  načelnik Općine 

Andrijaševci donosi 

 

ODLUKU  

o osnivanju Radne skupine za izradu procjene 

rizika od velikih nesreća za područje općine 

Andrijaševci 

Članak 1. 

Osniva se Radna skupina za izradu procjene rizika od 

velikih nesreća za područje općine Andrijaševci (u 

daljnjem tekstu: Radna skupina). 

Članak 2. 

Radna skupina iz članka 1. ove Odluke će izraditi 

Procjenu temeljem odredbi Pravilnika o smjernicama 

za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća 

za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 

broj: 65/16), odnosno Smjernica za izradu Procjene 

rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje 

Vukovarsko srijemske županije. 

Članak 3. 

Radnu skupinu čini pet članova: voditelj i četiri člana. 

Jednog od članova predlaže angažirani konzultant. 

Članak 4. 

Načelnik Općine Andrijaševci  Odlukom će imenovati 

Radnu skupinu za izradu procjene rizika od velikih 

nesreća za područje općine Andrijaševci. 

 

Nakon što radna skupina, na svojoj prvoj sjednici, 

utvrdi sve prijetnje i sačini registar prijetnji i rizika koji 

će se obrađivati u Procjeni rizika, načelnik može 

proširiti radnu skupinu članovima-koordinatorima koji 

mogu svojim znanjem i kompetencijama doprinijeti 

izradi Procjene sukladno utvrđenim prijetnjama i 

rizicima.  

Članak 5. 

Voditelj radne skupine za izradu Procjene rizika 

odgovoran je za: 

- organizaciju i vođenje sastanaka Radne 

skupine, 

- izradu obrazaca za izradu scenarija, koji se 

usuglašavaju na Radnoj skupini, 

- koordiniranje i nadziranje procesa izrade 

Procjene rizika, 

- predlaganje izmjena i dopuna Procjene. 

Članak 6. 

Članovi radne skupine imaju slijedeće obveza: 

 

- sudjelovati u izradi scenarija za određene 

rizike, 

- odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz 

svoje nadležnosti, 

- kontaktiraju s nadležnim tijelima u svrhu 

prikupljanja informacija, 

- o tijeku procesa prikupljanja podataka 

redovito obavještavaju voditelja radne   skupine, 

- dostavljaju voditelju radne skupine tražene 

podatke u zadanim rokovima te  surađuju tijekom   rada 

na procjeni, 

- prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju 

rizika, 

- sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik. 

Članak 7. 

Radna skupina radi na sjednicama koje saziva voditelj 

Radne skupine. 

 

Voditelj radne skupine predlaže dnevni red, 

predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi 

Radna skupina. 

 

O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji potpisuju 

voditelj Radne skupine i zapisničar. 

 

Radna skupina  može održati sjednicu ako je na sjednici 

nazočna većina članova. 

Članak 8. 

Donošenjem ove odluke prestaje važiti Odluka o  izradi 

Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine 

Andrijaševci, KLASA: 810-09/17-01/05, URBROJ: 

2188/02-01-17-5 od               7. prosinca 2017. godine. 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se 

objaviti u ,Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 810-09/21-01/01 

URBROJ: 2188/02-01-21-4 
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Rokovci, 18. veljače 2021. godine 

 

Općinski načelnik: 

Damir Dekanić, dipl. ing. šum. 
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OPĆINA BOGDANOVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu 

unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne 

novine" broj 78/15 i 102/19) članka 47. Statuta općine 

Bogdanovci („ Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije br. 05/13 i 08/18, 4/20) načelnik 

Općine donosi: 

 

ODLUKU 

o imenovanju osobe za nepravilnosti 

I 

Ovom Odlukom imenuje se Tanja Grbanović, 

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Bogdanovci, osobom za nepravilnosti u Općini 

Bogdanovci. 

Kontakt podaci osobe za nepravilnosti: 

Telefon: 032 576 904 

e-mail: procelnik@opcina-bogdanovci.hr 

Osoba iz točke I. ove Odluke: 

 

-  zaprima prijave o nepravilnostima zaposlenika, 

građana ili anonimnih prijavitelja,    

   odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom 

nadležnog postupanja državnih     

   institucija, koje se odnose na rad nadležnih 

ministarstava i drugih državnih tijela na razini    

   razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica 

lokalne i područne (regionalne)     

   samouprave u kojima su imenovane, 

 

- procjenjuje osnovanost zaprimljenih prijava o 

nepravilnostima i predlaže način 

  postupanja u skladu s Pravilnikom o postupanju i 

izvještavanju o nepravilnostima u     

  upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru 

 

- predlože odgovornoj osobi poduzimanje 

odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje     

  nepravilnosti, 

 

- prati tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima, 

 

- pruža stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u 

postupku utvrđivanja nepravilnosti i     

  predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje, 

 

- priprema godišnje objedinjeno izvješće o 

nepravilnostima. 

II 

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage 

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 

KLASA: 023-01/13-03, UR.BROJ: 2196/03-1303 od 6. 

ožujka 2013. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a 

objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarsko-

srijemske županije i na mrežnoj stranici Općine 

Bogdanovci https://www.opcina-bogdanovci.hr/ 

 

KLASA: 023-01/21-01/01 

URBROJ: 2196/03-01/03-21-01 

Bogdanovci, 8. veljače 2021. 

 

Općinski načelnik: 

Marko Barun, bacc.admin.publ. 

 

 

Temeljem članka 37. Uredba (EU) 2016/679 

Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o 

zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i 

o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju 

izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: 

Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbi Zakona o 

provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne 

novine“ Republike Hrvatske broj 42/18) ) i članka 47. 

Sta-tuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske  županije broj 05/13, 8/18 i 

4/20) dana 29. rujna 2020. godine, Općinski načelnik 

Općine Bogda-novci donosi: 

 

ODLUKU  

i izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju službenika 

za zaštitu osobnih podataka 

Članak 1. 

U Odluci o imenovanju službenika za zaštitu podataka 

( Službeni vjesnik Vukovar-sko-srijemske županije 

broj 16/20) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 3. 

mijenja se i glasi: 

 

„Službeni podaci službenika za zaštitu osobnih podatak 

su: 

 

• a-mail adresa: redar@opcina-bogdanovci.hr 

• telefonski broj: 095/1576-128 

 

Službenikom za zaštitu osobnih podataka u Općini 

Bogdanovci imenuje se Marijan Marić, zaposlen na 

radnom mjestu komunalnog redara u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Bogdanovci. 

Članak 2. 

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 

Članak 3. 

https://www.opcina-bogdanovci.hr/
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Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja i 

objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

Klasa: 022-06/21-01-07 

Ur. broj: 2196/03-01/01-21-01 

Bogdanovci, 19. veljače 2021. godine 

 

Općinski načelnik: 

Marko Barun, bacc.admin.publ. 
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OPĆINA IVANKOVO 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 144/20.) i članaka 

34. i 105. Statuta Općine Ivankovo („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09., 3/13., 

2/18. i 4/20.), Općinsko vijeće Općine Ivankovo je na  

41. sjednici održanoj 19. veljače 2021., donijelo  

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ivankovo 

Članak 1. 

 U Statutu Općine Ivankovo („Službeni vjesnik“, 

Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09., 3/13., 

2/18. i 4/20.), u članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Referendum se može raspisati o prijedlogu za 

promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog 

pitanja iz djelokruga općinskog vijeća, kao i o drugim 

pitanjima određenim Zakonom i Statutom Općine.“ 

Članak 2. 

U članku 22. stavku 1., 3. i 4., riječi: „i  njegovog 

zamjenika“, brišu se. 

Stavak 6., briše se. 

Članak 3. 

Članak 26. mijenja se i glasi: 

 „Odluka donesena na referendumu obvezatna je za 

Općinsko vijeće, osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“ 

Članak 4. 

Članak 28. mijenja se i glasi: 

 

  „Zborovi građana mogu se sazvati radi 

izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i 

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine, te 

raspravljanja o potrebama i interesima od lokalnog 

značenja, u skladu sa Zakonom i Statutom Općine. 

Zborove građana može sazvati vijeće mjesnog odbora 

za cijelo ili dio područja mjesnog odbora a Općinsko 

vijeće, odnosno općinski načelnik sazivaju zborove 

građana o pitanjima od značenja za Općinu. 

Zborovi građana, kada ih saziva Općinski vijeće ili 

općinski načelnik, mogu se sazvati za cijelo ili dio 

područja općine, za pojedina naselja ili dijelove naselja, 

za pojedino područje ili dio područja mjesnog odbora.“ 

Članak 5. 

Članak 29. mijenja se i glasi: 

„Zborovi građana odlučuju javnim glasovanjem osim 

ako se na zboru većinom nazočnih građana ne donese 

odluka o tajnom glasovanju. 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za 

mjesni odbor a savjetodavno za Općinsko vijeće i 

općinskog načelnika.   

Postupak sazivanja rada i odlučivanja zbora građana 

uređuje se posebnim općim aktom Općine u skladu sa 

Zakonom i Statutom Općine.“ 

Članak 6. 

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:  

„Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću 

donošenje određenog akta ili rješavanje određenog 

pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, te podnositi 

peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 

Općine u skladu sa Zakonom i Statutom Općine“.  

 

Stavak 2. mijenja se i glasi:  

„Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz 

stavka 1. ovog Članka ako prijedlog ili peticiju 

potpisom podrži najmanje 10 % birača upisanih u popis 

birača s područja općine“.  

 

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:  

„Prijedlozi ili peticije iz stavka 1. ovog Članka mogu se 

podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Općine.  

Postupak podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje 

o njima i druga pitanja uređuje se posebnim općim 

aktom.“ 

Članak 7. 

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:  

„Općinsko vijeće ima 13 članova (vijećnika).“ 

Članak 8. 

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:  

„Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za 

rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog 

vijeća koja se određuje u neto iznosu po članu 

predstavničkog tijela, tako da ukupna godišnja neto 

naknada ne može biti viša od 8.000,00 kn.“ 

 

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Naknada predsjedniku Općinskog vijeća može se 

odrediti u uvećanom iznosu za najviše 50 %, a 

potpredsjednicima uvećana za najviše 30 %.“ 

Članak 9. 

U članku 52. stavak 3. točka 24. mijenja se i glasi: 

 „ - donosi odluku o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka do donošenja proračuna kada je za 

Općinu novoizabrano Općinsko vijeće nakon 

provedenih prijevremenih izbora.“ 

Članak 10. 

Članak 56. mijenja se i glasi: 
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„Općinskog načelnika koji je odsutan duže vrijeme, ili 

spriječen u obavljanju svojih dužnosti, zamijeniti će 

privremeni zamjenik kojeg imenuje općinski načelnik 

iz sastava Općinskog vijeća.  

Odluka o imenovanju iz stavka 1. može se promijeniti 

tijekom mandata općinskog načelnika. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo 

redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano obavljanje poslova u nadležnosti i 

djelokrugu Općine.“ 

Članak 11. 

Članak 57. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik dužnost obavlja sukladno Zakonu i 

drugim posebnim propisima.“ 

Članak 12. 

U članku 58. stavku 1. riječi: „ i zamjeniku načelnika“, 

brišu se. 

Članak 13. 

Članak 59. mijenja se i glasi:  

 

„Općinski načelnik, koji je izabran na neposrednim 

izborima, može se opozvati u skladu s odredbama ovog 

Statuta i Zakona.“ 

Članak 14.  

U članku 60. stavak 1. mijenja se i glasi:  

„Za obavljanje upravnih i stručnih poslova lokalne 

samouprave ustrojavaju se upravna tijela Općine.“ 

Članak 15. 

U članku 87. stavak 2. mijenja se i glasi:  

„Proračun Općine Ivankovo donosi Općinsko vijeće u 

skladu s odredbama posebnih propisa, a na prijedlog 

općinskog načelnika ili drugog ovlaštenog 

predlagatelja.“ 

Članak 16. 

U cijelom tekstu Statuta Općine Ivankovo ispred riječi 

„načelnik“, u određenom broju i padežu dodaje se riječ 

„općinski“ u određenom broju i padežu. 

Članak 17. 

Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Ivankovo stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije, osim članaka 7. i 10. koji stupaju na snagu na 

dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 

sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave i općinskih načelnika. 

 

KLASA: 012-03/09-01/01 

URBROJ: 2188/03-01-21-5 

Ivankovo,  19. veljače 2021. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

Daniel Labazan, dipl.iur. 

 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Ivankovo 

(Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije 

14/09., 3/13., 2/18. i 4/20.), i članka 14. Poslovnika o 

radu Općinskog vijeća Općine Ivankovo (Službeni 

vjesnik Vukovarsko – srijemske županije 14/09., 3/13., 

5/18. i 4/20.), Općinsko vijeće Općine Ivankovo je na  

41. sjednici održanoj 19. veljače 2021. godine, donijelo 

 

ODLUKU 

o izboru člana Mandatnog povjerenstva   

I. 

Za člana Mandatnog povjerenstva bira se  Eva Brozinić 

iz Ivankova, Kolodvorska 43. 

Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

Član Mandatnog povjerenstva, vijećnica Gabrijela 

Marinčić r. Naletilić je  15. prosinca 2020. dostavila 

Općinskom vijeću Općine Ivankovo Obavijest o 

promjeni osobnih podataka i prebivališta. Prema 

odredbi članka 80. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnim 

izborima (Narodne novine br. 144/ 12., 121/16., 98/19. 

i 42/20.), vijećnici je nastupio prestanak mandata u 

Općinskom vijeću Općine Ivankovo s danom 8. 

prosinca 2020., kada je odjavila prebivalište s adrese 

Ivankovo, Dvanaest redarstvenika 22 i prijavila se na 

novo prebivalište u naselju Cerić. Općinsko vijeće je na 

40. sjednici, održanoj 27. siječnja 2021. donijelo 

Odluku o razrješenju Gabrijele Marinčić r. Naletilić 

dužnosti člana  Mandatnog povjerenstva. Odbor za 

izbor i imenovanje je s obzirom da se radi o stalnom 

radnom tijelu Općinskog vijeća u koja se biraju 

vijećnici, predložio izbor Eve Brozinić za članicu ovog 

Odbora.  U skladu s iznijetim donijeta je odluka kao u 

izreci. 

 

KLASA: 013-03/17-01/28 

URBROJ:2188/03-01-21-7 

Ivankovo, 19. veljače 2021. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

Daniel Labazan, dipl.iur. 

 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Ivankovo 

(Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije 

14/09., 3/13., 2/18. i 4/20.), i članka 14. Poslovnika o 

radu Općinskog vijeća Općine Ivankovo (Službeni 

vjesnik Vukovarsko – srijemske županije 14/09., 3/13., 

5/18. i 4/20.), Općinsko vijeće Općine Ivankovo je na  

41. sjednici održanoj 19. veljače  2021. godine, donijelo 
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ODLUKU 

o izboru člana Odbora za Statut i Poslovnik  

I. 

Za člana Odbora za Statut i Poslovnik bira se Eva 

Brozinić iz Ivankova, Kolodvorska 43.   

Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

Član Odbora za Statut i Poslovnik, vijećnica Gabrijela 

Marinčić r. Naletilić, je 15. prosinca 2020. dostavila 

Općinskom vijeću Općine Ivankovo Obavijest o 

promjeni osobnih podataka i prebivališta. Prema 

odredbi članka 80. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnim 

izborima (Narodne novine br. 144/12., 121/16., 98/19. 

i 42/20.), vijećnici je nastupio prestanak mandata u 

Općinskom vijeću Općine Ivankovo s danom 8. 

prosinca 2020., kada je odjavila prebivalište s adrese 

Ivankovo, Dvanaest redarstvenika 22 i prijavila se na 

novo prebivalište u naselju Cerić.  Općinsko vijeće je 

na 40. sjednici održanoj 27. siječnja 2021. donijelo 

Odluku o razrješenju Gabrijela Marinčić r. Naletilić 

dužnosti člana Odbora za Statut i Poslovnik. Odbor za 

izbor i imenovanje je s obzirom da se radi o stalnom 

radnom tijelu Općinskog vijeća u koja se biraju 

vijećnici,   predložio izbor vijećnice Eve Brozinić u 

Odbor za Statut i Poslovnik. U skladu s iznijetim 

donijeta je odluka kao u izreci. 

 

KLASA: 013-03/17-01/34 

URBROJ:2188/03-01-21-5 

Ivankovo, 19. veljače 2021. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

Daniel Labazan, dipl.iur. 

 

 

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini („Narodne 

novine“ broj 81/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 

30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.) i članka 34. Statuta 

Općine Ivankovo („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 

srijemske županije broj 14/09., 3/13., 2/18. i 4/20.) 

Općinsko vijeće Općine Ivankovo je na 41. sjednici 

održanoj 19. veljače 2021., donijelo 

 

ODLUKU 

o dopunama Odluke o mjestima i uvjetima prodaje 

robe na malo izvan prodavaonica 

Članak 1. 

U Odluci o mjestima i uvjetima prodaje na malo izvan 

prodavaonica („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 

srijemske županije broj  2/15.) u članku 2. stavku 1., 

dodaje se točka g) koja glasi: 

 

„  g) pokretna prodaja – prodaja iz vozila.“ 

Članak 2.  

U članku 3. stavku 1., dodaje se: 

 „ –  pokretna prodaja.“ 

Članak 3. 

U članku 4. stavku 1., dodaje se: 

 „ -  sportski stadioni, 

- domovi kulture u posebnim prigodama, 

-  nerazvrstane ceste na području općine.“ 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske 

županije. 

 

KLASA: 330-04/15-06/01 

URBROJ: 2188/03-01-21-2 

Ivankovo,  19. veljače 2021. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

Daniel Labazan, dipl.iur. 

 

 

Na temelju članka 51., 62. i 49. Zakona o zaštiti 

životinja („Narodne novine“ broj 102/17. i 32/19.) i 

članka 34. Statuta Općine Ivankovo („Službeni 

Vjesnik“ Vukovarsko-srijemske Županije broj 14/09., 

3/13., 2/18. i 4/20.), Općinsko vijeće Općine Ivankovo 

je na   41. sjednici održanoj 19. veljače 2021. godine, 

donijelo  

 

ODLUKU  

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i 

načinu držanja kućnih ljubimaca, postupanju s 

napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama  

Članak 1. 

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, 

postupanju s napuštenim, izgubljenim i divljim 

životinjama („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 

srijemske županije 4/20.), članku 4. stavci 3., 4. i 5., 

brišu se. 

Članak 2. 

Članak 13., mijenja se i glasi: 

 „Posjednik opasnog psa dužan je provesti sve mjere 

koje su propisane Pravilnikom o opasnim psima 

(„Narodne novine“ broj 117/18.nadalje - Pravilnik)“.  

 

Članak 14., mijenja se i glasi: 

„Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno 

je jedino s brnjicom i na povodcu, od strane vlasnika i 

u skladu s komunalnim odredbama o uvjetima i načinu 

držanja pasa“. 

Članak 3. 

Članak 17., stavak 1. mijenja se i glasi: 

„(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni 

redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu 

kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere 

propisane Pravilnikom“.  
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Članak 4. 

U članku 18., stavak 2., mijenja se i glasi 

„(2) Vlasnici kućnih ljubimaca koji se bave uzgojem 

kućnih ljubimaca za prodaju, djelatnost uzgoja mogu 

započet po ishođenju rješenja nadležnog tijela o 

registraciji“. 

Članak 5. 

Članak 20., mijenja se i glasi: 

  „S obzirom na procijenjenu situaciju, broj 

izgubljenih i napuštenih životinja i poduzete propisane 

mjere kojima se nije uspjelo značajnije smanjiti broj 

izgubljenih i napuštenih životinja, Jedinice lokalne 

samouprave mogu propisati trajnu mjeru sterilizacije 

kao način kontrole razmnožavanja“. 

Članak 6. 

U članku 23., stavak 3., mijenja se i glasi:  

„(3) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora 

pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja 

posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene 

životinje“, 

briše se a stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4. i 5. 

Članak 7. 

U članku 29., stavku 6. točke 2. i 5 , mijenjaju se i glase: 

„2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku  

predviđenom Zakonom o veterinarstvu („Narodne 

novine“, broj 82/13., 148/13. i 115/18.) odnosno 

redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid 

dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu 

kućnog ljubimca)“,  

„5. posjednik nije ispunio uvjete propisane 

Pravilnikom, a drži opasnog psa“, 

Članak 8. 

U članku 31., stavku 3., točka 25. 

„25. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa odnosno 

mačke po naredbi komunalnog redara, koju je propisala 

JLS (čl.20.), u iznosu od 1.000,00 kn“, 

briše se, a točke 26., 27. i 28. postaju točke 25., 26. i 27. 

Članak 9. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 322-01/20-01/01 

URBROJ: 2188/03-01-21-2 

Ivankovo,  19. veljače 2021. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

Daniel Labazan, dipl.iur. 

 

 

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 33/02., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 

36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 

98/19. i 144/20.) i članka 34. Statuta Općine Ivankovo 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije 

broj 14/09., 3/13., 2/18. i 4/20.) Općinsko vijeće Općine 

Ivankovo je na 41.  sjednici održanoj 19. veljače 2021. 

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke za zakup javnih površina i 

prostora za jednokratno korištenje 

Članak 1. 

U Odluci za zakup javnih površina i prostora za 

jednokratno korištenje („Službeni vjesnik“ Vukovarsko 

– srijemske županije, broj 17/18. i 4/20.) u članku 8. 

stavku 3. iza riječi „prodaja robe na malo izvan 

prodavaonica“, dodaju se riječi „- osim pokretne 

prodaje.“ 

 

Iza stavka 3., dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 

„Naknada za korištenje javnih površina za pokretnu 

prodaju plaća se u iznosu od 1.500,00 kn mjesečno, 

(neovisno dali je broj dana korištenja javne površine 

kraći od mjesec dana)“. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske 

županije. 

 

KLASA: 406-01/18-01/03 

URBROJ: 2188/03-01-21-9 

Ivankovo, 19. veljače 2021. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

Daniel Labazan, dipl.iur. 

 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Ivankovo 

(Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije 

14/09., 3/13., 2/18. i 4/20.), Općinsko vijeće Općine 

Ivankovo je na  41. sjednici održanoj 19. veljače 2021. 

godine,  donijelo 

 

ODLUKU 

o naknadama lovačkim udrugama za odstrjel lisica 

u 2021. 

I. 

Odobrava se lovačkim društvima i udrugama na 

području općine Ivankovo naknada za odstrjel lisica u 

2021. godini. Naknada za svaku odstrijeljenu lisicu 

iznosi 100,00 kn. 

Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.  

 

O b r a z l o ž e n j e 

Na području Općine Ivankovo (naselja Ivankovo, 

Retkovci i Prkovci) uočen je povećan broj lisica koje 

često ulaze i u naselja. Ovu pojavu zamijetili su lovci 
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lovačkih društava i udruga s područja općine Ivankovo, 

a o tome izvješćuju i građani. 

U cilju zaštite sigurnosti građana i imovine donijeta je 

ova mjera sanitarnog odstrjela. 

Odobrena naknada isplaćivati će se u 2021. godini na 

račun lovačkih udruga i društva po podnijetim 

zahtjevima. 

 

KLASA: 323-05/21-01/01 

URBROJ:2188/03-01-21-1 

Ivankovo, 19. veljače  2021. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

Daniel Labazan, dipl.iur. 

 

 

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o prostornom 

uređenju (''Narodne novine'', broj 153/13., 65/17., 

114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 34. Statuta Općine 

Ivankovo (''Službeni vjesnik'', Vukovarsko – srijemske 

županije broj 14/09., 3/13., 2/18. i 4/20.).),  Općinsko 

vijeće Općine Ivankovo je na  41. sjednici održanoj  19. 

veljače 2021., donijelo  

 

ZAKLJUČAK 

o razmatranju i prihvaćanju Izvješća o stanju u 

prostoru  

Općine Ivankovo za razdoblje od 2016. - 2020. 

godine 

I. 

Općinsko vijeće Općine Ivankovo je na 41. sjednici 

održanoj 2021., razmotrilo Izvješća o stanju u prostoru 

Općine Ivankovo za razdoblje od 2016.- 2020. godine, 

izrađeno po  Zavodu za prostorno planiranje d.d. iz 

Osijeka. 

Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće o stanju u 

prostoru Općine Ivankovo za razdoblje od 2016.- 2020. 

godine . 

II. 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se zajedno s Izvješćem o stanju u prostoru Općine 

Ivankovo za razdoblje od 2016.- 2020. godine u 

„Službenom vjesniku“, Vukovarsko – srijemske 

županije. 

 

KLASA: 350-01/21-01/01 

URBROJ: 2188/03-01-21-1 

Ivankovo, 19. veljače 2021. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

Daniel Labazan, dipl.iur. 
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IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE IVANKOVO 
 
 

I. POLAZIŠTA 
 

1. Osnova i ciljevi izrade Izvješća 
 
Zakonom propisana je obveza izrade Izvješća za jedinice lokalne samouprave kao 
četverogodišnji dokument praćenja stanja u prostoru. 
 
Izvješće je jedini i osnovni dokument koji prati stanje u prostoru na prostoru Općine 
Ivankovo. Izvješće o stanju u prostoru objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne 
samouprave. 
 
Osnovna svrha izrade Izvješća je ocjena postojećeg stanja, analiza prostornog razvoja i 
planiranje razvoja za naredno razdoblje. Cilj izrade Izvješća je planirati i predvidjeti mogući 
razvoj koji se temelji na postojećim uvjetima. 
 
Zadnje Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru 
Općine Ivankovo (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, broj 6/97) Općina 
Ivankovo donijela je 1997. godine za dvogodišnje razdoblje. Od donošenja Izvješća o stanju 
u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru pa sve do današnjeg dana 
doneseni su novi zakoni i propisi koji bitno utječu na formiranje uvjeta za prostorni razvoj i 
načine korištenja prostora. 
 
S obzirom na naprijed navedeno Općina Ivankovo pristupila je izradi Izvješća o stanju u 
prostoru Općine Ivankovo. 
 
Pri izradi Izvješća o stanju u prostoru Općine Ivankovo korišteni su podaci Ministarstva i 
nadležnih tijela i osoba koji su propisani Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim 
pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru, podaci iz Prostornog plana uređenja Općine 
Ivankovo i dr. 
 
 

2. Zakonodavno-institucionalni okvir 
 
Izvješće o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu : Izvješće) izrađuje se na temelju Zakona o 
prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) u daljnjem 
tekstu: Zakon) i prema Pravilniku o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o 
stanju u prostoru (''Narodne novine'', broj 48/14 i 19/15 u daljnjem tekstu: Pravilnik) kao 
četverogodišnji dokument praćenja stanja u prostoru. 
 
Prema članku 4. Pravilnika, Izvješće sadrži: polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova 
prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na 
prostor te prijedloge za unapređenja razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće 
razdoblje. 
 
Polazišta obuhvaćaju pregled ciljeva izrade Izvješća unutar zakonodavnog, institucionalnog i 
međunarodnog okvira za razdoblje za koje se Izvješće izrađuje, te osnovna prostorna 
obilježja Republike Hrvatske, županija, Grada Zagreba, velikih gradova, gradova i općina. 
 
Analiza i ocjena stanja obuhvaća prikaz ostvarenja ciljeva prostornog uređenja i usmjerenja 
razvoja u prostoru koji su određeni Zakonom o prostornom uređenju i Strategijom prostornog 
razvoja Republike Hrvatske kroz prostorne planove i druge dokumente koji utječu na prostor, 
te ukazuje na trendove prostornog razvoja i usklađenost, odnosno nesklad u provedbi. 
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Analiza provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor obuhvaća 
prikaz pokrivenosti područja prostornim planovima, daje podatke o prostornim planovima i 
drugim strateškim, programskim i razvojnim dokumentima koji utječu na prostor, ukazuje na 
osnove njihove provedbe, potrebu i učestalost njihove promjene, te daje osvrt na provođenje 
zaključaka, smjernica, prijedloga za unaprjeđenje, preporuka, aktivnosti odnosno mjera iz 
prethodnog Izvješća. 
 
Prijedlozi za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće 
razdoblje razrađuju se u cilju odlučivanja o daljnjem statusu strateških, programskih i 
planskih smjernica iz važećih prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, 
odnosno o njihovom zadržavanju, ukidanju ili promjeni. Preporuke obuhvaćaju mjere i 
prioritetne aktivnosti u idućem razdoblju. 
 
Za izradu Izvješća koriste se podaci iz informacijskog sustava prostornog uređenja (u 
daljnjem tekstu: ISPU), prostornih planova, službeno objavljeni i dostupni podaci nadležnih 
tijela i ustanova, te drugih pravnih osoba s javnim ovlastima određenih posebnim propisima, 
podaci iz usvojenih i objavljenih pojedinih sektorskih strateških, razvojnih, planskih i 
provedbenih dokumenata i drugi koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru. 
 
Izvješće se izrađuje u tekstualnom obliku, a pojedina tematska područja mogu se prema 
potrebi dodatno obrazložiti, argumentirati i prikazati tabličnim iskazom pokazatelja, te 
grafičkim i drugim prikazima. 
 
 

3. Osnovna prostorna obilježja jedinice lokalne samouprave 
 
Prostor Općine Ivankovo pripada širem prostoru prirodnogeografske cjeline Istočne Hrvatske 
koji se nalazi na jugoistočnom dijelu Republike Hrvatske. 
 
Općina Ivankovo je dio prostora Vukovarsko-srijemske županije. U odnosu na prostor 
Županije, Općina Ivankovo čini 4,2% njezina teritorija. 
 
Na sjeveru Općina Ivankovo graniči s Općinom Jarmina, na sjeverozapadu s prostorom 
Osječko-baranjske županije (Općina Semeljci), na istoku s Gradom Vinkovci, na jugoistoku s 
Općinom Andrijaševci, na jugu s Općinom Cerna, na jugozapadu s prostorom Brodsko-
posavske županije (Općina Gundinci) te na zapadu s Općinom Vođinci. 
 
Općina se sastoji od tri naselja, a to su: Ivankovo, Prkovci i Retkovci.  
 
Na području Općine Ivankovo prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2011. 
godine živi 8006 stanovnika. 
 
Stanovništvo na području Općine Ivankovo raspoređeno je u tri naselja, što je u odnosu na 
prostor Vukovarsko-srijemske županije, čini udio od 4,45% stanovništva Županije. U 
općinskom središtu naselju Ivankovo živi 6194 stanovnika, što čini udio od 77,33% 
stanovništva Općine. 
 
Geoprometni položaj valoriziran je kroz prometne koridore , a to su: 
- DC 46 , Đakovo (D7)-Vinkovci-G.P. Tovarnik (gr. R. Srbije), 
- DC 518, Osijek (Divaltova)-čvorište Trpimirova (D2)-Jarmina (D46),  
- međunarodna željeznička pruga M104 (Novska-Vinkovci-Tovarnik-Državna granica- 

(Šid)). 
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Prostor Općine Ivankovo pripada geomorfološki prostoru Istočnohrvatske nizine, kao dijelu 
makromorfološke regije Panonske nizine, u okviru koje se mogu izdvojiti mezo i 
mikromorfološke cjeline. Na prostoru Općine Ivankovo osim izdvojenih naprijed navedenih 
reljefnih cjelina, mali sjeverozapadni i sjeverni dio Općine pripada krajnjem istočnom dijelu 
đakovačkog ravnjaka, odnosno području lesnih ravnjaka, koji su i većih apsolutnih visina. 
Ostali dio Općine pripada nižoj lesnoj zoni, odnosno nizinskom području Biđske nizine. 
 
U skladu s navedenim reljefnim osobinama su prosječne nadmorske visine terena, koje se 
kreću od 91 m do 103 m, visine rastu od juga prema sjeveru, odnosno prema reljefu lesnog 
ravnjaka. 
 
Općina Ivankovo nalazi se na slivnom području Biđ-Bosutskog polja koje je dio savske doline 
na lijevoj obali rijeke Save između Slavonskog Broda i Sremske Mitrovice u Vojvodini. Polje 
je na jugu omeđeno rijekom Savom, a na sjeveru obroncima Dilj gore i Fruške gore. 
 
Prostor Općine Ivankovo nalazi se u VII° stupnju seizmičnosti prema MCS ljestvici. 
 
 
3.1. Demografska struktura 
 
A. Razmještaj i struktura stanovništva  
 
U razdoblju od 1991. do 2001. godine, stanovništvo Općine Ivankovo je u rastu. Međutim u 
razdoblju od 2001., pa do posljednjeg popisa stanovništva 2011. godine broj stanovnika 
Općine je u padu. U navedenom razdoblju broj stanovnika se smanjio za 670 stanovnika, 
odnosno za 7,72% u odnosu na 2001. godinu. 
 

Tablica broj 1. Kretanje ukupnog broja stanovnika po popisima 
 

Područje 

Broj stanovnika po popisnim godinama  Indeksi 

1991. 2001. 2011. 2001/ 
1991. 

2011/ 
2001. 

Vukovarsko-srijemska županija 231.187 204.768 179.521 88,57 87,67 

Općina Ivankovo 8268 8676 8006 104,93 92,27 

Udio Općine,  % 3,57 4,23 4,45 - - 

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 1991.,2001. i 2011. god. 

 
 
-  Broj stanovnika po naseljima u periodu od 1991. godine do 2011. godine 
 

Tablica broj 2. Broj stanovnika po naseljima 
 

Redni 
broj 

Naselje 
Broj stanovnika po popisima 

1991. 2001. 2011. 

1. Ivankovo 6354 6695 6194 

2. Prkovci  579 600 549 

3. Retkovci 1335 1381 1263 

UKUPNO OPĆINA: 8268 8676 8006 

Izvor podataka: DZS-Popisi stanovništva 1991., 2001., 2011.god. 

 
Stanovništvo se smanjivalo i na području općinskog središta, naselja Ivankovo, koje između 
zadnjeg i predzadnjeg popisa stanovništva bilježi pad broja stanovnika za 7,48%. Osim u 
naselju Ivankovo, broj stanovnika se smanjio u naseljima Prkovci i Retkovci. 
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-  Indeks kretanja broja stanovnika po naseljima u periodu od 1991. godine do 2011. godine 
 

Tablica broj 3. Indeks kretanja broja stanovnika po naseljima 
 
Redni 
broj 

NASELJE 
INDEKSI  

2001./1991. 2011./2001. 

1. Ivankovo 105,5 92,51 

2. Prkovci  103,6 91,50 

3. Retkovci 103,4 91,45 

UKUPNO OPĆINA: 104,9 92,27 
Izvor podataka: DZS-Popisi stanovništva 1991., 2001., 2011.god. 

 

Stanovništvo Općine Ivankovo, još od 1991. godine ima karakteristike izrazite starosti, a 
takve karakteristike se i dalje produbljuju i prema popisu 2011. godine. 
 

Tablica broj 4. Starost stanovništva prema spolu 

OPĆINA Spol Ukupno 0-14 15-64 65+ 

 

IVANKOVO 

sve 8006 1656 5566 784 

m 3943 823 2854 266 

ž 4063 833 2712 518 

Izvor podataka: DZS,  Popis stanovništva 2011.god. 

 
 
- Prirodni prirast stanovništva i vitalni indeks u periodu od 2015. godine do 2019. godine 
 

Tablica broj 5.  Prirodni prirast stanovništva 
 

GODINA PRIRODNI PRIRAST STANOVNIŠTVA OPĆINE  

2015. -24 

2016. -47 

2017. -28 

2018. -19 

2019. -18 
Izvor podataka: DZS  

 
Prirodno kretanje stanovništva u razdoblju od 2001. do 2011. godine obilježeno je negativnim 
kretanjima, što je uz negativne migracije utjecalo na smanjenje ukupnog broja stanovnika. 
 

Tablica broj 6. Vitalni indeks 
 

GODINA VITALNI INDEKS OPĆINE  

2015. 72,7 

2016. 56,5 

2017. 67,4 

2018. 77,6 

2019. 80,0 
Izvor podataka: DZS 

 
Vidljivo je da je vitalni indeks u Općini Ivankovo u odnosu s vitalnim indeksom u Vukovarsko-
srijemskoj županiju koji je 2019. godine iznosio 59,9 iznad prosjeka županije. 
 
 



 5 

B. Razmještaj i struktura kućanstva  
 
-  Broj kućanstava u Općini u periodu od 2001. godine do 2011. godine i po naseljima 
 
 

Tablica broj 7. Kretanje kućanstava u Općini i Županiji u periodu od 2001.- 2011.god. 
 

PODRUČJE 
BROJ KUĆANSTAVA 

2001. 2011. 

Vukovarsko-srijemska županija 66977 61094 

Općina Ivankovo  2446 2355 

 Izvor podataka: DZS-Popisi stanovništva 2001. i 2011.god. 
 

 
Tablica broj 8. Kretanje kućanstava po naseljima – popis 2011. god. 

 

Red. broj Naselje  
KUĆANSTVA  

POPIS 2011. GODINE 

1. Ivankovo 1800 

2. Prkovci  160 

3. Retkovci 395 

UKUPNO OPĆINA: 2355 
 Izvor podataka: DZS-Popisi stanovništva 2011.god. 

 
 

Tablica broj 9. Indeks rasta broja kućanstava u periodu od 2001.- 2011.god. 
 

PODRUČJE 
INDEKS RASTA BROJA 

KUĆANSTVA 2011./2001. 

Vukovarsko-srijemska županija - 8,78% (pad) 

Općina Ivankovo  - 3,72% (pad) 

Izvor podataka: DZS-Popisi stanovništva 2001. i 2011.god. 

 
Prema Popisu stanovništva 2011. godine, na području Općine Ivankovo nalazilo se 2355 
kućanstava. U odnosu na Popis stanovništva 2001. godine, u Općini Ivankovo došlo je do 
pada broja kućanstva za -3,72%, kao i na području Županije za -8,75%. 
 
Prosječna veličina kućanstava 2011. godine je u odnosu na 2001. godine porasla je s 3,38 
na 3,40 osoba po kućanstvu u Općini. 
 
 
3.2. Socijalno-gospodarska struktura 
 
Jedan od pokazatelja gospodarske razvijenosti određenog područja je i indeks razvijenosti.  
 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, koji 
je stupio na snagu 13. prosinca 2017. („NN“ 123/17), unaprijeđen je pravni okvir koji se 
odnosi na postupak ocjenjivanja i razvrstavanja JLP(R)S-a prema stupnju razvijenosti te 
način utvrđivanja potpomognutih područja, te je proveden novi postupak ocjenjivanja i 
razvrstavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju 
razvijenosti te određenje potpomognutih područja. Na temelju provedenog postupka 
donesena je Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
prema stupnju razvijenosti („NN“ 132/17) koja je stupila na snagu 01.siječnja 2018. godine.  
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U tablicama 10., 11., 12. i 13. prikazani su podacima dobivenim od Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije vezani za vrijednost indeksa razvijenosti i pokazatelji za 
izračun indeksa razvijenosti za Općinu Ivankovo. 
 
 
-  Indeks razvijenosti 
 

Tablica broj 10. Indeks razvijenosti (vrijedi od 01.01.2018. godine) 
 

Županija/Grad/Općina 
INDEKS RAZVIJENOSTI 

Indeks razvijenosti Razvojna skupina  

Vukovarsko-srijemska županija 91,992 1 

Općina Ivankovo 96,521 3 
Izvor podataka: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU,  

 
 
- Ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema razvijenosti 

 (vrijedi od 01.01.2018. godine) 
 
 
Tablica broj 11. Pokazatelji za izračun indeksa razvijenosti -Vrijednosti osnovnih pokazatelja 
 

 
Vrijednosti osnovnih pokazatelja za Općinu 

 

Prosječni 
dohodak po 
stanovniku 

(2014.-2016.) 

Prosječni 
izvorni prihodi 
po stanovniku 
(2014.-2016.) 

Prosječna 
stopa 

nezaposlenosti 
(2014.-2016.) 

Opće kretanje 
stanovništva 
(2016./2006.) 

Indeks 
starenja 
(2011.) 

Stupanj 
obrazovanja 
(VSS, 20-65) 

(2011.) 

 
19.598,63 

 
907,06 

 
0,2236 

 
91,46 

 
59,3 

 
0,0725 

Izvor podataka: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, 
 
 

Tablica broj 12. Pokazatelji za izračun indeksa razvijenosti -Vrijednosti standardiziranih 
pokazatelja 

 
 

Vrijednosti standardiziranih pokazatelja za Općinu 
 

Prosječni 
dohodak po 
stanovniku 

(2014.-2016.) 

Prosječni 
izvorni prihodi 
po stanovniku 
(2014.-2016.) 

Prosječna 
stopa 

nezaposlenosti 
(2014.-2016.) 

Opće kretanje 
stanovništva 
(2016./2006.) 

Indeks 
starenja 
(2011.) 

Stupanj 
obrazovanja 
(VSS, 20-65) 

(2011.) 

 
92,56 

 
92,51 

 
95,37 

 
98,70 

 
109,97 

 
92,42 

Izvor podataka: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, 
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- Ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema razvijenosti  
(vrijedila je do 31.12.2017. godine) 

 

Tablica broj 13. Stupanj razvijenosti 
 

Osnovni pokazatelji 

Vrijednosti 
pokazatelja za 

Općinu 
 

Vrijednosti 
pokazatelja u odnosu 
na nacionalni prosjek 

(%) 

Prosječni dohodak per capita 2010.-2012. 17.995 50,3 

Prosječni izvorni prihodi per capita 2010.-2012. 731 18,5 

Prosječna stopa nezaposlenosti 2010.-2012. 22,6% 83,1 

Kretanje stanovništva 2010.-2001. 98,8 98,9 

Udio obrazovnog stanovništva u stanovništvu 
16-65 god. 2011. 

66,18% 74,9 

Izvor podataka: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 

 
Do 31.12.2017. Općina Ivankovo imala je indeks razvijenosti 66,34%, i nalazila se u skupini 
II., 50-75%. 
 
 

4. Jedinica lokalne samouprave u okviru prostornoga uređenja županije 
 
Područje Općine Ivankovo dio je istočnog dijela Republike Hrvatske. 
 
Općina Ivankovo nalazi se u zapadnom, odnosno sjeverozapadnom dijelu prostora 
Vukovarsko-srijemske županije, a njen udio je 4,2% u odnosu na ukupnu površinu 
Vukovarsko-srijemske županije. U odnosu na broj stanovnika u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji udio Općine Ivankovo je 4,45%. 
 
Na sjeveru Općina Ivankovo graniči s Općinom Jarmina, na sjeverozapadu s prostorom 
Osječko-baranjske županije (Općina Semeljci), na istoku s Gradom Vinkovci, na jugoistoku s 
Općinom Andrijaševci, na jugu s Općinom Cerna, na jugozapadu s prostorom Brodsko-
posavske županije (Općina Gundinci) te na zapadu s Općinom Vođinci. 
 
U Općini Ivankovo nalaze se tri naselja, a njen udio u ukupnom broju naselja u Županiji je 
1,13%. 
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II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA PROSTORNOG  
 RAZVOJA 
 

1. Prostorna struktura korištenja i namjena površina jedinica lokalne 
samouprave 

 
Ukupna površina Općine Ivankovo iznosi 10337,09 ha ili 103,37 km². Prema podacima iz 
prostornog plana uređenja Općine Ivankovo struktura površina na području Općine Ivankovo 
je sljedeća: 
 

Tablica broj 14. Struktura korištenja i namjena površina 
 
Red. 
broj 

Struktura 
Površina 

(ha) 
Udio 

% 

1. Poljoprivredno zemljište 7331,18 70,92 

2. Šumsko zemljište 1870,59 18,09 

3. Građevinsko zemljište 793,86 7,68 

4. Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište 174,69 1,68 

5. Ostale površine 88,66 0,85 

6. Ostalo šumsko zemljište isključivo osnovne namjene 43,48 0,42 

7. Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina 30,82 0,29 

8. Vodne površine 3,81 0,07 

Ukupno Općina Ivankovo: 10337,09 100,00 

Izvor podataka: PPUO Ivankovo 
 
Kao što je vidljivo iz tablice broj 14. ''Struktura korištenja i namjene površina'' poljoprivredno 
zemljište zauzima najveći dio prostora Općine Ivankovo, odnosno 70,92%, zatim slijedi 
šumsko zemljište s udiom od 18,09% te građevinsko zemljište s udiom od 7,68%.  
 
 
Poljoprivredno zemljište 
 
Unutar ukupnih poljoprivrednih površina postoje zemljišta različitih pogodnosti za obradu, a 
vezano je za pedološke osobine tla. Na području Općine nalaze se tla pogodna za 
poljoprivredno korištenje sljedećih kategorija: 
 

Tablica broj 15. Kategorije poljoprivrednog zemljišta 
 
Red. 
broj 

Kategorija poljoprivrednog zemljišta 
Površina 

(ha) 
Udio 

% 

1. Osobito vrijedno obradivo tlo (P1)  1692,17   23,08 

2. Vrijedno obradivo tlo (P2)  5476,66   74,70 

3. Ostala obradiva tla  (P3)   162,35     2,22 

UKUPNO: 7331,18 100,00 
Izvor podataka: PPUO Ivankovo 
 
Vrijedno obradivo tlo (P2) najzastupljenije je na području Općine, zatim slijedi osobito 
vrijedno tlo (P1).  
 
 
Građevinsko zemljište 
 
Prema PPUO Ivankovo u Općini Ivankovo definirana su tri građevinska područja naselja, a to 
su: Ivankovo, Prkovci i Retkovci. Osim građevinskih područja naselja imamo izdvojeno 
građevinsko područje izvan naselja groblje naselja Retkovci. 
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Šumsko zemljište 
 
Od šumskog zemljišta na prostoru Općine Ivankovo zastupljene su gospodarske šume i 
zaštitne šume kojima gospodare Hrvatske šume, te ostale manje šume i šumske površine u 
individualnom vlasništvu. 
 
 
Promet 
 
Od prometnih površina na području Općine Ivankovo značajnije prometnice su državne ceste 
DC 46 i DC 518.  
 
 
Vodne površine 
 
Vodne površine obuhvaćaju vodotoke. 
 
 

2. Sustav naselja 
 
U skladu s usmjerenjima i ciljevima razvoja naselja Strategije prostornog razvoja Hrvatske 
PPVSŽ na području Vukovarsko-srijemska županije utvrdio je mrežu središnjih naselja 
Županije.  

Mrežu središnjih naselja Republike Hrvatske čine sedam razina središnjih naselja: 
 

1. makroregionalno (veliko razvojno) središte, 
2. regionalno (srednje razvojno) središte, 
3. manje regionalno (manje razvojno) središte, 
4. manje regionalno središta (manje razvojno) središte slabije razvijenosti, 
5. područno (malo razvojno) središta, 
6. područno (manje razvojno) središte umanjenog značaja, 
7. lokalno (inicijalno razvojno) središte.  

 
Sustav naselja u Vukovarsko-srijemskoj županiji čini 5 gradova, 26 općina i ukupno 84 
naselja.  
 
Gradovi i naselja u kojima su smještena središta rada, društvene i uslužne djelatnosti utječu 
na oblike transformacije kontaktnih područja, na razvoj funkcija u prostoru te na njegovo 
oblikovanje. Osnovnu funkciju naselja čini stanovanje, koje je ujedno najveći korisnik 
prostora. Prateće funkcije stanovanja su: radne djelatnosti, usluge, opskrba, obrazovanje, 
zdravstvene i socijalne djelatnosti, te rekreacijski sadržaji. 
 
Planirana mreža naselja i poticanje njihova planskog razvoja na području Vukovarsko-
srijemske županije poboljšati će dostupnost središnjih sadržaja stanovništvu i povećati će 
stupanj atraktivnosti prostora.  
 
Prema sustavu središnjih naselja PPVSŽ: 
- naselja Ivankovo i Retkovci su područna i lokalno (mala razvojna) središta, 
- naselje Prkovci je manje lokalno (poticajno razvojno) središte. 
 
U Općini Ivankovo sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj nalaze se tri naselja, a to su naselja: Ivankovo, Prkovci i Retkovci. Naselje 
Ivankovo je općinsko središte.  
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Prostorni plan uređenja Općine Ivankovo definirao je tri građevinska područja naselja, a to 
su: Ivankovo, Prkovci i Retkovci. 
 
Ukupna površina građevinskih područja naselja Općine Ivankovo iznosi 792,54 ha. Ukupna 
površina izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja iznosi 640,87 ha, odnosno 
zauzima 80,87%. Površina neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja iznosi 151,67 
ha, odnosno zauzima 19,13%. 
 

Tablica broj 16. Prikaz površina građevinskih područja naselja 
 

Naselje  

Površina izgrađenog 
dijela građevinskog 

područja naselja  
(ha) 

Površina neizgrađenog 
dijela građevinskog 

područja naselja 
(ha) 

Površina građevinskog 
područja naselja 

(ha) 

Ivankovo 555,36 115,99 571,35 

Prkovci 57,93 8,26 66,19 

Retkovci 127,58 27,42 155,00 

UKUPNO OPĆINA: 640,87 151,67 792,54 
Izvor podataka: PPUO Ivankovo 
 
 

Tablica broj 17. Gustoća stanovništva po naseljima 
 

Naselje  
Gustoća stanovništva 

(st/ha) 

Ivankovo 10,84 

Prkovci  8,29 

Retkovci  8,14 

UKUPNO OPĆINA: 10,10 
Izvor podataka: PPUO Ivankovo 

 
U odnosu na broj stanovnika i površinu građevinskog područja gustoća stanovništva za 
Općinu Ivankovo iznosi 10,10 st/ha. Veličina kućanstva 2011. godine iznosila je 3,40 članova 
po kućanstvu. 
 
Osim građevinskih područja naselja Prostorni plan uređenja Općine Ivankovo definirao je  
izdvojeno građevinsko područje izvan naselja groblje naselja Retkovci površine 1,32ha. 
 
 

3. Gospodarske djelatnosti 
 
Općina Ivankovo je područje gdje su poljoprivredno zemljište i šumsko zemljište, 
najznačajniji prirodni resursi, na temelju kojih se razvijala dosadašnja gospodarska struktura. 
U poljoprivrednoj proizvodnji isključivo je zastupljen privatni sektor. 

Prema podacima Popisa stanovništva 2011. godine od ukupno 5566 stanovnika Općine 
starijih od 15 godina, njih 2167 je bilo zaposleno, što čini 38,93%, odnosno nešto više od 
trećine radno sposobnog stanovništva.  

Jedan od pokazatelja gospodarske razvijenosti određenog područja je indeks razvijenosti. 
Prema rangiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izvršilo 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, općina sa indeksom razvijenosti 
96,521 pripada III razvojnoj skupini jedinica lokalne samouprave. 
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Od ukupnog broja zaposlenik prema Popisa stanovništva 2011. godine (2167 stanovnika) s 
obzirom na područje djelatnosti najviše ih je zaposleno u sljedećim djelatnostima: 
 
1.  Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila                      387 stanovnika 
2.  Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje                    273 stanovnika 
 i motocikala 
3.  Građevinarstvo                                                                                   252 stanovnika 
4. Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi                              176 stanovnika 
5.  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo                                                245 stanovnika 
6.  Prerađivačka industrija                                                                242 stanovnika 
 
Za planirani razvoj gospodarskih aktivnosti na području Općine, Općina je u PPUO Ivankovo 
definirala Gospodarsku zonu Ivankovo u površini od 20,91 ha. 
 

Istraživanje i vađenje mineralnih sirovina 

Na području Općine Ivankovo ne eksploatiraju se mineralne sirovine. Prostor nekadašnjeg 
eksploatacijskog polja ciglarske gline ''Dren'' dobio je novu namjenu prostora (športsko-
rekreacijsku). 
 
 
Gospodarenje otpad 
 
Na području ''Gospodarske zone Ivankovo'' na kč.br. 2398/23 k.o. Ivankovo izgrađeno je 
Općinsko reciklažno dvorište.  
 
 
 

4. Opremljenost prostora infrastrukturom  
 

4.1. Prometna infrastruktura 
 
U okviru Vukovarsko-srijemske županije, Općina Ivankovo pripada njezinom zapadnom 
dijelu. 
  
 
Cestovna infrastruktura 
 
Prometnu povezanost unutar granica Općine osigurava mreža javnih cesta državnog, 
županijskog ili lokalnog značaja, te mreža nerazvrstanih cesta.  
 
Trase postojećih državnih cesta DC 46 i DC 518  jesu značajne cestovne veze prostora 
Općine Ivankovo preko koje se prostor Općine povezuje s cestovnom mrežom šireg 
okruženja. 
 
Osnovne karakteristike postojeće mreže javnih cesta na području Općine Ivankovo prikazane 
su u tablicama 18., 19. i 20.: 
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Tablica broj 18. Popis državnih cesta  
 

Oznaka 
ceste 

Opis dionica 
Duljina ceste na 
području Općine 

(km) 

DC 46 Đakovo (D7)-Vinkovci-G.P. Tovarnik (gr. R. Srbije) - 

DC 518 Osijek (Divaltova)-čvorište Trpimirova (D2)-Jarmina (D46) - 

Ukupno : 10,8 

Izvor podataka: Hrvatske ceste, Zagreb 

 
 

Tablica broj 19. Popis županijskih cesta  
 

Oznaka 
ceste 

Opis dionica 
Duljina ceste na 
području Općine 

(km) 

ŽC 4166 Vođinci (D46)-Retkovci-Andrijaševci (Ž4170)   6,556 

ŽC 4167 Ivakovo (D46)-Retkovci-Prkovci-Šiškovci-Cerna (Ž4170) 13,200 

Ukupno : 19,756 
Izvor podataka: Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije  
 

 
Tablica broj 20. Popis lokalnih cesta  

Oznaka 
ceste 

Opis dionica 
Duljina ceste na 
području Općine 

(km) 

LC 46017 Prkovci (Ž4167)-B. Greda (D520) 4,130 

Ukupno : 4,130 
Izvor podataka: Uprava za ceste Vukovarske-srijemske županije 

 
 
Ukupna duljina javnih cesta na području Općine je 34,686 km.  
 
Udio državnih cesta je 31 %, županijskih cesta 57 %, a udio lokalnih cesta 12 %, u ukupnoj 
dužini javnih cesta na području Općine. 
 
Cestovna gustoća javnih cesta u odnosu na površinu područja jedinice lokalne samouprave 
je (km/km2) je za državne ceste 0,104, županijske ceste 0,191, a za lokalne ceste 0,040. 
 
 
Željeznički promet 
 

Općinom Ivankovo prolazi međunarodna željeznička pruga M104 (Novska-Vinkovci-
Tovarnik-Državna granica- (Šid)).  
 

Tablica broj 21. Duljina pruge prema vrsti 
 

Vrsta pruge Oznaka Opis dionica 

Duljina ceste 
na području 

Općine 
(km) 

Željeznička pruga za 
međunarodni promet 

M104 Novska-Vinkovci-Tovarnik-Državna 
granica- (Šid) 

8,5 

Izvor podataka: HŽ infrastruktura 
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4.2. Elektroničke komunikacije 

Elektronički komunikacijski promet uspostavljen je preko izgrađene elektroničke 
komunikacije. Za potrebe izrade ovog Izvješća poslan je upit Hrvatskoj agenciji za poštu i 
elektroničke komunikacije (HAKOM) temeljem upute iz Pravilnika o sadržaju i obveznim 
prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN, 48/14 i 19/15). 

U odgovoru na upit HAKOM je naveo da se na području Općine Ivankovo nalaze se ukupno 
3 bazne postaje. Navedene postaje nalaze se na 2 lokacija, te su izvedene kao samostojeći 
antenski stupovi u vlasništvu operatora mreža javnih pokretnih komunikacija. 

Tablica broj 22. Broj baznih stanica na 100 stanovnika 
 

Općina Ivankovo 
Broj baznih stanica na 100 stanovnika* 

Broj BS/100 stanovnika 

 
Bazne stanice 

 
0,037 

* broj stanovnika prema rezultatima popisa 2011. godine 
Izvor podataka : HAKOM 
 
 

4.3. Cijevni transport nafte i plina, plinoopskrba 
 
Područjem južno od naselja Ivankovo pruža se infrastrukturni pojas u kojem se nalazi 
međunarodni naftovod (JANAF), lokalni/otpremni naftovod od Đeletovaca do Ruščice te 
magistralni plinovod Slavonski Brod-Negoslavci s odvojkom Ivankovo-Županja i 
pripadajućom MRS Ivankovo. 
 
Distribucijska plinoopskrbna mreža obuhvaća sva naselja iz sustava Općine. Izvorište 
napajanja izvedenog sustava je mjerno-redukcijska stanica (MRS) Ivankovo. Distribucijska 
mreža je srednjetlačna, pritiska u vodovima P=1-4 bar. Ukupna duljina izvedene mreže je 
52.572 m, a u sljedećoj je tablici prikazana duljina plinovoda po profilima i godini gradnje. 
 

Tablica broj 23. Distribucijska mreža 
 

Profil 
Duljina 

(m) 
Godina izgradnje 

d  63 mm 23.862 1994 

d  90 mm 17.519 1994 

d 110 mm   5.352 1994 

d 160 mm   3.372 1994 

d 225 mm   1.520 1994 

d  63 mm      650 2006-2010 

d  90 mm      297 2006-2010 

UKUPNO: 52.572  
Izvor podataka: Plinara istočne Slavonije 

 
Izgrađena mreža obuhvaća ukupno 2.435 korisnika, a broj priključaka po godini i ukupna 
potrošnja vidljivi su iz tablice: 
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Tablica broj 24. Aktivni korisnici i ukupna potrošnja prirodnog plina 
 

Naselje/godina 2017 2018 2019 2020 

Ivankovo 2.075 2.097 2.125 2.135 

Retkovci 231 232 233 238 

Prkovci 58 58 61 62 

Broj aktivnih korisnika 2.364 2.387 2.419 2.435 

Distribuirano plina, kWh 37.758.932 40.281.861 42.007.969 34.929.532 
Izvor podataka: Plinara istočne Slavonije 

 
 

4.4. Opskrba električnom energijom 
 
U sustavu opskrbe električnom energijom razlikujemo prijenosni i distribucijski sustav. 
 
U prijenosnom elektroenergetskom sustavu su vodovi i objekti nazivnog napona 110 kV, 220 
kV i 400 kV. Na području Općine Ivankovo nalaze se dijelovi trasa dalekovoda: 
 
- DV 110 kV Đakovo-Vinkovci (dionica duljine 8,2 km) 
- DV 400 kV Ernestinovo-Ugljevik (dionica duljine 7,6 km) 
 
U distribucijskom elektroenergetskom sustavu su vodovi i objekti nazivnog napona 35 kV, 
10(20) kV te 0,4 kV. Općina Ivankovo je u cijelosti elektrificirana. Osnovne karakteristike 
izvedene mreže vidljive su iz sljedeće tablice: 
 

Tablica broj 25. Duljina mreže i broj trafostanice 
 

Godina 2020. 2020. 

Jedinica mjere km km 
   

TRAFOSTANICE 35/10 kV   - 1 

ZRAČNI DALEKOVOD 35 kV     8,50 - 

KABELSKI DALEKOVOD 35 kV     0,70 - 

TRAFOSTANICE 10(20)/0,4 kV   - 35 

ZRAČNI DALEKOVOD 10(20) kV   39,25 - 

KABELSKI DALEKOVOD 10(20) kV   28,65 - 

ZRAČNA MREŽA 0,4 kV   77,56 - 

KABELSKA MREŽA 0,4 kV   15,86 - 

UKUPNO: 170,52 36 
Izvor podataka: HEP-ODS Elektra, Vinkovci 

 
 

4.5. Opskrba vodom 
 
Vodoopskrba stanovnika i ostalih korisnika vode na prostoru općine Ivankovo riješena je iz 
Vodoopskrbnog sustava grupnog vodovoda Vinkovci a isporučitelj vodne usluge javne 
vodoopskrbe je Vinkovački vodovod i kanalizacija.d.o.o. 
 
Postojeći vodoopskrbni sustavi naselja općine formirani su kao lokalni s vodo zahvatima u 
vidu bušenih zdenaca u početku s dodatnim pročišćavanjem/kondicioniranjem i 
skladištenjem a kasnije s direktnim tlačenjem u lokalne vodovodne mreže. 
 
Sustavi su građeni prije 30 - 40 godina, a razne okolnosti uvjetovale su njihovu dotrajalost, 
kako u kapacitetu tako i u kvaliteti zahvaćene vode. Bila su aktivna tri vodo zahvata na 
vodocrpilištu "Grac" Ivankovo (u ulici Grac) i vodocrpilište Retkovci. Kako isti nemaju uvjetnu 



 15 

vodu za ljudsku potrošnju isključeni su iz javnog sustava vodoopskrbe i sada su u 
potencijalnoj prenamjeni korištenja za potrebe Općine.  
 
Vremenom je došlo i do dotrajalosti postojećih vodoopskrbnih cjevovoda izvedenih od PVC 
materijala nazivnog tlaka od 6 bara. 
 
Postojeća distribucijska vodovodna mreža ima određene neusklađenosti i nedostatke na 
lokalnoj i ukupnoj razini od ranije, a koje posebice dolaze do izražaja u primjeni aktualnog 
režima središnje dobave i raspodjele vode iz Regionalnog vodoopskrbnog sustava.  
 
Vodovodna mreže koja se koristi za javnu vodoopskrbu naselja kao tranzitna i lokalna, 
povremeno i sezonski ne može udovoljiti, svim zahtjevima potrošnje na ukupnom 
vodoopskrbnom području glede kapaciteta, pred tlaka i kakvoće vode u isporuci. 
 
Na vodoopskrbnom području Općine Ivankovo, u dijelu javnog vodoopskrbnopg sustava  
prema korisničkoj evidenciji izvedeno je ukupno 1.998 priključaka (mjernih mjesta). Od toga 
broja, u kategoriji stanovanje ima 1.895 mjernih mjesta-kućanstava, (pokrivenost potreba – 
80 %) i u kategoriji poslovanje ima 103 mjernih mjesta-korisnika, (pokrivenost potreba u 
poslovanju – 100 % ). 
 
Glede sadašnje potrošnje vode iz javnog vodoopskrbnog sustava vrijede slijedeći pokazatelji: 
- evidentirana potrošnja, kao iskorištena količina vode……..………...... 197.066 m3/god., 
- gubici na vodi iznose preko 50 % od ukupne iscrpljene količine vode, (napomena: 

navedeno nije realan pokazatelj jer pored stvarnih problema: kvarova, ispiranja i sličnih tu 
je i kultura ponašanja i dr., 

- u strukturi iskorištene količine vode, udio korisnika u stanovanju iznosi ..               92 %, 
- najveća dnevna potrošnja…………………...……………………………        540 m3/dan, 
- najmanja dnevna potrošnja………………...………………………….….      430 m3/dan, 
- najveća satna potrošnja……………...……………………………………                        47  l/s, 
- specifična potrošnja…………...……………………………………….......         80,0 l/stan/dan. 

 
Ukupna duljina vodoopskrbne mreže Općine iznosi 48.8 km. 
 

 
4.6. Odvodnja otpadnih voda 

 
Koncepcija odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Ivankovo postavljena je prema 
Idejnom projektu sustava odvodnje Općine Ivankovo. Projektirana je fazna izgradnja 
kombiniranog sustava odvodnje. Pri tome središnji dijelovi naselja projektirani su kao 
mješoviti sustav, a periferni dijelovi naselja kao nepotpuni razdjelni sustav odvodnje. 
 
Sukladno „Idejnom rješenju i glavno-izvedbenom projektu kanalizacijske mreže Ivankovo – 
1.faza“ izgrađena je 1.faza mreže odvodnog sustava Ivankovo a sukladno „Idejnom rješenju i 
glavnom-izvedbenom projektu za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja 
Ivankovo“ izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Ivankovo. 
Prema „Idejnom rješenju i glavnom-izvedbenom projektu za izgradnju odvodnje otpadnih 
voda Ivankovo – kolektorska mreža – II. faza“ u građenju je 2.faza mreže odvodnog sustava 
Ivankovo. 
 
Dosada je na području naselja Ivankovo, u okviru gradnje 1. i 2. faze kolektorske mreže 
središnjeg dijela naselja izgrađeno slijedeće: 
- 1.faza, ukupno 10.5 km kanalizacijske mreže, mješovitog tipa odvodnje otpadnih voda, 

presjeka cjevovoda, d 315, 400, 500, 630 i 700 mm, od P.V.C. i P.E. materijala cijevi, sliv 
″A″, ″B″ i ″C″. 
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- kišni preljev ″K.P.-1″ - na spoju kolektora - ″B″ i ″C″ s prigušnim cjevovodom d315 mm i 
oborinskim kolektorom 100 cm, priključkom na  M.K. ″Rakovac″ na mjestu obnovljenog 
cijevnog propusta ispod magistralne željezničke pruge, Novska – Tovarnik – D.G.. 

- II.faza, izvedeno 8.7 km od ukupno 12,1 km, kanalizacijske mreže, nepotpunog razdjelnog 
tipa odvodnje otpadnih voda u smislu odvodnje isključivo sanitarnih otpadnih voda, 
presjeka cjevovoda, d 315 mm, od P.V.C. i P.E. materijala cijevi, za tjemenu nosivost, Sn 4 
u zelenoj površini, Sn 8 u prometnom traku i uređenim površinama - sliv ″B″, ″D″ i ″G″. 

 
Na području Ivankova izvedena su ukupno 95 priključka (na javni odvodni sustav). Od toga 
broja u kategoriji stanovanje-domaćinstvo izvedena su 86 priključka a u kategoriji poslovanje 
izvedeno je 9 priključaka. 
 
Ukupna duljina izgrađene odvodne, kolektorske, ulične i tlačne mreže na području općine 
Ivankovo iznosi 19,5 km, od toga: 
-  mješoviti kanali ………………………….….  10,5 km 
- fekalni kanali …………..…………………….   8,7 km  
- tlačni cjevovodi ..........................................    0,3 km 

 
Otpadne vode domaćinstava u ostalim naseljima, kao i otpadne vode domaćinstava u 
naselju Ivankovo koja nisu priključena na javni sustav, ispuštaju se u septičke i crne jame., 
dok je odvodnja oborinske vode riješena u sklopu odvodnje prometnica i poljoprivrednih 
površina. Sanitarne i otpadne vode prikupljaju se lokalno, po mjestu nastanka putem 
septičkih i crnih jama. Ovi objekti izvedeni su tako da omogućuju infiltraciju prikupljene 
nečiste vode u podzemlje i miješanje s čistom vodom u prirodi. Geološki sastav podzemlja 
pogoduje brzoj infiltraciji nečiste vode i onečišćenju plitkih vodonosnika. Filtriranje zasićene 
otpadne vode kroz gornje slojeve zemlje dovodi do zapunjenja terena oko septičkih (crnih) 
jama i stvaranja prirodno nepropusnog ili slabo propusnog sloja. Slijedom toga jame, koje se 
20-ak godina nisu morale prazniti, zahtijevaju učestalo pražnjenje. Uobičajeni način 
pražnjenja sadržaja septika sastoji se u prepumpavanju cjelokupnog sadržaja u najbliži 
otvoreni kanal. 
 
Preostale vode koje se javljaju na ovom području su oborinske vode. Za njihovo prikupljanje i 
odvodnju postoji mreža otvorenih kanala uz prometnice kojima se prikupljene vode odvode 
do najbližeg vodotoka ili melioracijskog kanala. 
 

 
4.7. Vodno gospodarski sustav 

Područje općine Ivankovo pripada Vodnom području rijeke Dunav a nalazi se unutar pod 
sliva rijeka Save. Također pripada području malog sliva "Biđ-Bosut".  
Osobitost područja je i značajan broj melioracijskih kanala koji su većim dijelom uređeni. 
 

Duljina vodotoka i otvorene kanalske mreže za oborinsku odvodnju dana je u tablici broj 26.  

 

Tablica broj 26. Duljina vodotoka i otvorene kanalske mreže 
 

kat. općina vodotoci I i II reda kanali III reda kanali IV reda 

Ivankovo 12,81  km   3,59  km 109,53  km 

Retkovci   9,66  km   7,42  km 120,73  km 

Prkovci   8,08  km -   44,10  km 

Ukupno Općina 
Ivankovo: 

30,55  km 11,01  km 274,36  km 

Izvor podataka: HV VGI za mali sliv „Biđ-Bosut“ 
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Melioracijska kanalska mreža u navedenim kat. općinama izvedena je prošlog stoljeća u 
sklopu komasacije poljoprivrednog zemljišta. 

 
Ukupna duljina vodotoka i kanala u Općini iznosi 315,92 km, od čega 30,55 km pripada 
vodotocima I i II. reda, 11,01 km kanalima III reda i 274,36 km kanalima IV. reda. 
 
 

5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja 
 

5.1. Zaštita prirodnih vrijednosti i očuvanje biološke raznolikosti 
 
Prema Zakonu o zaštiti prirode na području Općine Ivankovo nema zaštićenih područja.  
 
Na području Općine Ivankovo ne nalazi se područja europske ekološke mreže NATURA 
2000 u RH. 
 
Značajni prirodni resursi na prostoru Općine Ivankovo su poljoprivredno i šumsko zemljište. 
 

5.2. Zaštita i očuvanje kulturne baštine 
 

Na području Općine Ivankovo sukladno podacima Ministarstva kulture i medija, Uprave za 
zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Vukovaru nalazi se dva (2) zaštićena 
nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, na 
koja se primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, 69/99. 151/03, 157/03, 
87/09 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20): 
 

Tablica broj 27. Zaštićena kulturna baština 
 

Red. br. Mjesto Naziv spomenika Br. zaštite  
Vrsta kult. 

dobra 

1. Ivankovo Crkva sv. Ivana Krstitelja Z-1152 sakralni 

2. Ivankovo SV ''Ostaci kaštela Ivankovo'' Z-5744 arheološki 

3. Ivankovo P. arheol. nalaz ''Križin stan'' Z-5863 arheološki 

4. Ivankovo Srednjovj. arh. lokalitet ''Gorjani'' Z-6089 arheološki 

5. Ivankovo P, A, SV arh. nal. ''Dren'' P-4961 arheološki 

6. Prkovci Poklonac BDM od krunice (sv. 
Rožarije), uz cestu Retkovci-Prkovci P-5188 sakralni 

7. Prkovci Spomenik ''Majka s jabukom'' Vanje 
Radauša Z-6795 memorijalni 

8.  Ivankovo Arheološko nalazište ''Dren'' P-4961 arheološki 
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6. Obvezni prostorni pokazatelji 
 

Tablica broj 28. Obvezni prostorni pokazatelji 
 

 
Osnovna tematska 

cjelina 
Skupina 

pokazatelja 
Pokazatelj  Jedinica Vrijednost  

 
1. 

 
OPĆI POKAZATELJI RAZVOJNIH KRETANJA 

1.1. DEMOGRAFSKA 
STRUKTURA 

A. Razmještaj i 
struktura 
stanovništva 

1. 
 
2. 
 
 
3. 

Broj stanovnika 
 
Indeks kretanja 
stanovnika 
 
Prirodni prirast 
stanovništva 

broj 
 
broj 
 
 
broj 

8006 
 

92,27 
 
 

-18 

B. Razmještaj i 
struktura 
domaćinstava 

1. 
 
2. 
 
 
3. 

Broj domaćinstava 
 
Indeks rasta broj 
domaćinstava 
 
Prosječna veličina 
domaćinstva 

broj 
 
broj 
 
 
broj 
 
 

2355 
 

-3,72 
 
 

3,40 
 
 

1.2. SOCIJALNO-
GOSPODARSKA 
STRUKTURA 

Ekonomski razvoj 1. 
 
2. 

Indeks razvijenosti 
 
Stupanj razvijenosti 

broj 
 
broj 
 

96,521 
 
3 
 

 
2. 

 
STRUKTURA NASELJA I PODRUČJA ZA RAZVOJ IZVAN NASELJA 

2.1. OBILJEŽJA SUSTAVA 
NASELJA 

Razmještaj, 
gustoća naselja i 
naseljenosti 

1. 
 
2. 
 
 
3. 

Broj naselja 
 
Gustoća naselja 
 
 
Gustoća naseljenosti 

broj 
 
broj 
naselja/1000 
km² 
 
broj 
stanovnika/km² 
 

3 
 

0,3 
 
 

77,44 

2.2. KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA 
U NASELJIMA 

A. Površina 
naselja 

1. Površina naselja 
1. Ivankovo 
2. Prkovci 
3. Retkovci 
 

ha 10337,09 
5508,09 

1618 
3201 

 

B. Građevinska 
područja (GP) 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 

Površina GP naselja-
ukupno planirana 
 
Udio GP u odnosu na 
ukupnu površinu JLS 
 
Udio izgrađenog GP u 
odnosu na ukupnu 
površinu JLS 
 
Udio neizgrađenog GP 
u odnosu na ukupno GP 
 
Broj stanovnika/ukupna 
površina GP 
 
Broj 
stanovnika/izgrađena 
površina GP 
 

ha 
 
 
% 
 
 
% 
 
 
 
% 
 
 
stanovnika/ha 
 
 
 
stanovnika/ha 

792,54 
 
 

7,66 
 
 

6,19 
 
 
 

1,46 
 
 

10,10 
 
 
 

12,49 

2.3. IZDVOJENA 
GRAĐEVINSKA 
PODRUČJA (IZVAN 
NASELJA) 

Izdvojena 
građevinska 
područja (IGP) 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 

Površina izdvojenog 
građevinskog područja 
izvan naselja-ukupno 
planirana 
 
Površina i udio površine 
IGP pojedine namjene u 
odnosu na ukupnu 
površinu IGP: 
 

ha, 
ha/st. 
 
 
 
ha,  
% 
 
 
 

1,32 
0,004 

 
 
 
- 
- 
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3. 
 
 
 
4. 

 
Ukupni planirani 
smještajni kapacitet u 
TRP 
 
Broj turističkih postelja 
po km² obalne crte 

 
broj postelja 
 
 
 
broj/km² 

 
- 
 
 
 
- 

 
3. 

 
POSTOJEĆA INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST 

3.1. PROMETNA 
INFRASTRUKTURA 

A.Cestovni promet 1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 

Duljina cesta po 
vrstama 
- državne ceste 
- županijske ceste 
- lokalne ceste 
 
Udio pojedinih vrsta 
cesta 
- državne ceste 
- županijske ceste 
- lokalne ceste 
 
Cestovna gustoća 
(dužina cesta/površina 
područja) 
- državne ceste 
- županijske ceste 
- lokalne ceste 
 

km 
 
 
 
 
 
% 
 
 
 
 
 
km/km² 
 
 
 
 
 

 
 

10,8 
19,756 
4,13 

 
 

 
31 
57 
12 
 
 
 
 

0,104 
0,191 
0,040 

B. Željeznički 
promet 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

Duljina pruge prema 
vrsti 
- željeznička pruga za 
međunarodni promet  
 
Udio pojedinih vrsta 
željezničkih pruga 
- željeznička pruga za 
međunarodni promet  
 
Gustoća željezničkih 
pruga (dužina/površina 
područja) 
- željeznička pruga za 
međunarodni promet  
 

km 
 
 
 
 
% 
 
 
 
 
km/km² 

8,5 
 

 
 
 

100 
 
 
 
 

0,082 
 
 
 
 

 

  C. Zračni promet 1. 
 
 
2. 

Broj zračnih luka prema 
vrstama 
 
Površina zračnih luka 

broj 
 
 
ha 

- 
 
 
- 

  D. Pomorski 
promet 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

Broj luka prema vrsti 
 
 
Površina kopnenog 
dijela luke 
 
Luke nautičkog turizma 
prema broju vezova 

broj 
 
 
ha 
 
 
broj 

- 
 
 
- 
 
 
- 

E: Riječni promet 1. 
 
 
2. 

Broj riječnih luka prema 
veličini i rijeci 
 
Klasa i duljina plovnih 
putova 

broj 
 
 
klasa, km 

- 
 
 
- 

F. Elektroničke 
komunikacije 

1. Broj postojećih baznih 
stanica na 100 
stanovnika 
Tri bazne postaje 

broj/100 st. 0,037 

3.2. ENERGETSKA 
INFRASTRUKTURA 

A. Opskrba 
električnom 
energijom 

1. 
 
 
2. 

Duljina elektroopskrbnih 
vodova 
 
Udio i duljina 
elektroopskrbnih vodova 
prema vrsti 
- 400 prijenosni 
- 110 prijenosni 
-   35 distribucijski 

km 
 
 
 
%, km 

186,32 
 
 
 
 

 
4,08%; 7,60 
4,40%; 8,20 
4,94%; 9,20 
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- 10(20) distribucijski 
- 0,4 distribucijski 
 

36,44%; 67,90 
50,14%; 93,42 

B. Opskrba plinom 1. 
 
 
2. 

Duljina plinovoda 
 
 
Udio prema vrsti 
plinovoda 
- magistralni 
- distribucijski 

km 
 
 
% 

52,57 
 

 
 
 
- 

100 
 

C. Opskrba naftom 
 

1. Duljina naftovoda km - 

3.3. OPSKRBA VODOM I 
ODVONJA OTPADNIH 
VODA 

A. Opskrba pitkom i 
tehnološkom 
vodom 

1. 
 
 
2. 

Duljina javne 
vodoopskrbne mreže 
 
Potrošnja pitke vode 

km 
 
 
1/stanovniku 

48,8 
 
 

80,0 

B. Pročišćavanje 
otpadnih voda 

1. 
 
 
2. 

Duljina kanalizacijske 
mreže 
 
Uređaji za pročišćavanje 
otpadnih voda –broj i 
kapacitet 

km 
 
 
broj, broj ES 

19,5 
 
 

1, 8000 

3.4. GOSPODARENJE 
OTPADOM 

Odlagališta otpada 1. 
 
 
2. 

Broj i površina 
odlagališta prema vrsti 
 
Sanacija neuređenih 
odlagališta (broj, 
površina) 

broj, ha 
 
 
broj, ha 

- 
 
 
- 

 
4. 

 
KORIŠTENJE I ZAŠTITA ZNAČAJNIH PROSTORA 

4.1. KORIŠTENJE 
PRIRODNIH RESURSA 

A. Poljoprivreda 1. 
 
 
2. 
 
3. 

Ukupna površina 
poljoprivrednog zemljišta 
 
Udio poljoprivrednog 
zemljišta 
Površina poljoprivrednog 
zemljišta po stanovniku 

ha 
 
 
% 
 
ha/stanovniku 

7331,18 
 
 

70,92 
 

0,92 
 

1870,59 
 
 

18,09 
 

0,23 

B. Šumarstvo 1. 
 
 
2. 
 
3. 

Ukupna površina 
šumskog zemljišta 
 
Udio šumskog zemljišta 
 
Površina šumskog 
zemljišta po stanovniku 

ha 
 
 
% 
 
ha/stanovniku 

  C. Vode 1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

Površine površinskih 
voda prema vrsti (jezero, 
ribnjak, umjetni bazeni, 
more …)- akumulacije 
 
Udio površina 
površinskih voda u 
odnosu na površinu 
JLS/županije/države 
 
Dužina vodotoka 

ha 
 
 
 
 
% 
 
 
 
 
km 
 

3,81 
 
 
 
 

0,07 
 
 
 
 

315,92 

D. Morska obala 1. Morska obala-dužina 
obalne crte 

km - 

E. Mineralne 
sirovine 

1. Broj i površina 
eksploatacijskih polja po 
vrstama mineralnih 
sirovina 

broj, ha - 

4.2. ZAŠTIĆENE PRIRODNE 
VRIJEDNOSTI 

Zaštićena područja 
prirode 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 

Broj i površina 
zaštićenih objekata 
prirodnih vrijednosti 
prema vrsti  
 
Broj ekološki značajnih 
područja i površina 
ekološke mreže 
 
Broj i površina posebno 
zaštićenih područja 
(NATURA 2000) 

broj, ha 
 
 
 
 
broj, ha 
 
 
 
broj, ha 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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4.3. KULTURNA DOBRA Struktura 
registriranih 
kulturnih dobara 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 

Broj zaštićenih 
nepokretnih kulturnih 
dobara 
 
Broj ili udio obnovljenih 
kulturnih dobara 
 
Broj ili udio ugroženih 
kulturnih dobara 

broj 
 
 
 
broj,  % 
 
 
 
broj,  % 

8 
 
 
 

2, 40% 
 
 
 

5, 50% 

4.4. PODRUČJA POSEBNIH 
KARAKTERISTIKA* 

Područja 
potencijalnih 
prirodnih i drugih 
nesreća 

 * opisati u tekstualnom 
dijelu Izvješća 

- - 

 
5. 

 
DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA 

5.1. POKRIVENOST 
PROSTORNIM 
PLANOVIMA 

Pokrivenost PP 
prema razini 
planova i izvješća 

1. 
 
2. 
 
 
3. 

Broj donesenih PP 
 
Broj donesenih 
izmjena i dopuna PP 
 
Broj PP u izradi 

broj 
 
broj 
 
 
broj 

2 
 
2 
 
 
1 

5.2. PROVEDBA 
PROSTORNIH 
PLANOVA 

 1. Broj izdanih 
pojedinačnih akata 
prostornog uređenja 
po vrstama 
- Lokacijska dozvola 
- Građevna dozvola 
- Uporabna dozvola 
 

broj  
 
 

 
6 

68 
90 
 

5.3. URBANA PREOBRAZBA  1. 
 
 
2. 

Broj PP ili 
pojedinačnih zahtjeva 
 
Površina 

broj 
 
 
ha 

0 
 
 
0 

5.4. URBANA SANACIJA  1. 
 
 
2. 

Broj izdanih rješenja o 
ozakonjenju 
- Rješenje o   
  izvedenom stanju 
Planovi sanacije, 
izmjene i dopune PP 

broj 
 
 
 
broj 

 
 

524 
 
0 
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III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOGA 
UREĐENJA 

 
1. Izrada dokumenata prostornoga uređenja 

 
a) Prostorni plan uređenja općine 
 
Prostorni plan uređenja općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina 
te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području općine. Prostorni plan uređenja 
općine sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te Odredbi za provođenje. 
 
Prostorni plan uređenja Općine (PPUO) Ivankovo donesen je 2005. godine (''Službeni 
vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije broj 16/05). 
 
Nakon donošenja PPUO Ivankovo donesene su njegove izmjene i dopune : 
- Izmjene i dopune PPUO Ivankovo (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije broj 

9/10), 
- II. Izmjene i dopune PPUO Ivankovo (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije 

broj 6/16). 
 
 
b) Detaljni plan uređenja 
 
Detaljni plan uređenja u skladu s prostornim planom uređenja velikog grada, grada ili općine, 
odnosno urbanističkim planom uređenja detaljno razrađuje uvjete za gradnju i uređenje 
pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće 
smjernice oblikovanja i način priključivanja na komunalnu infrstrukturu te određuje mjere za 
zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti propisanih ovim 
Zakonom. 
 
Na prostoru Općine Ivankovo unutar građevinskog područja naselja Ivankovo izrađen je 
Detaljni plan uređenja zone mješovite namjene Ivankovo-Istok donesen 2010. godine 
(''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije broj 22/10). 
 
 

2. Provedba dokumenata prostornoga uređenja 
 
Na području Općine Ivankovo na snazi je: 
 
1. Prostorni plan uređenja Općine Ivankovo (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske 

županije broj 16/05, 9/10 i 6/16).  
2. Detaljni plan uređenja zone mješovite namjene Ivankovo-Istok (''Službeni vjesnik'' 

Vukovarsko-srijemske županije broj 22/10). 
 
Osim naprijed navedenih planova na području Općine Ivankovo primjenjuje se Prostorni plan 
Vukovarsko-srijemske županije (''Službenom vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije broj 
7/02, 8/07, 9/07, 9/11, 19/14 i 14/20) te Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“ broj 106/17). 
 
 

2.1. Prostorni plan uređenja Općine Ivankovo 
 
Prostorni plan uređenja Općine Ivankovo izrađen je sukladno Zakonu o prostornom uređenju 
(''Narodne novine, broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 31/02 i 100/04) i Pravilniku o sadržaju, 
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
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prostornih planova (''Narodne novine'', broj 106/98, 39/04 i 45/04). Obuhvat Prostornog plana 
uređenja Općine Ivankovo jednak je obuhvatu Općine Ivankovo koji iznosi 103,37 km2. 
 
Dio izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivankovo izrađene su sukladno 
Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 79/07 i 38/09), a dio 
sukladno Zakonu o prostornom uređenju (''Narodne novine“, broj 153/13) . Razlozi izmjena i 
dopuna je stvaranje prostornih uvjeta za planirani razvoj Općine Ivankovo i usklađivanje s 
novim zakonima i propisima. 
 

 
2.2. Detaljni plan uređenja zone mješovite namjene Ivankovo-Istok 

 
Detaljni plan uređenja zone mješovite namjene Ivankovo-Istok izrađen je sukladno Zakonu o 
prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 79/07 i 38/09). Površina obuhvata 
plana je 5,40 ha. 
 
 

2.3. Lokacijske i građevinske dozvole 

Sukladno Zakonu svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima prostornog 
uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom. Lokacijska dozvola je upravni akt koji 
se izdaje na temelju zakona i propisa donesenih na temelju njega, a u skladu s dokumentom 
prostornog uređenja i posebnim propisima. 

U periodu od 2017.-2020. godine prema podacima Vukovarsko-srijemske županije, Službe 
za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Vinkovci izdani su slijedeći 
pojedinačni akti prostornog uređenja (samo su značajniji navedeni) te rješenja o izvedenom 
stanju: 

-  Upravni akti 
 -  Lokacijska dozvola: 6 
 -  Građevinska dozvola: 68 
 -  Uporabna dozvola: 90 
 
-  Rješenja o izvedenom stanju: 524 
 
 

3. Provedba drugih razvojnih i programskih dokumenata 
 
Općina Ivankovo izradila je zadnje Izvješća o stanju u prostoru i Program mjera za 
unapređenje stanja u prostoru („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 6/97). 
 
Osim navedenog Izvješća, Općine Ivankovo je izradila sljedeće razvojne i programske 
dokumente: 
 

- Plan razvoja Općine Ivankovo 2019. – 2027., 
- Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2024. godine,  
- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Općinu Ivankovo, 
- Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Ivankovo, 2018., 
- Procjena rizika od velikih nesreća Općine Ivankovo, 2018.. 
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4. Provedba zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodnog Izvješća o stanju u 
prostoru jedinice lokalne samouprave 

Zadnje Izvješće o stanju u prostoru Općine Ivankovo napravljeno je za razdoblje od 1997.-
1999. godine. 

Razvoj gospodarstva Općine u proteklom razdoblju vezan je za osnovne resursne osnove 
Općine, geoprometni položaj, izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, te tradicionalne 
djelatnosti u poljoprivredi. 
 
Opći cilj prostorno-gospodarskog razvoja Općine u proteklom razdoblju je optimalno i 
racionalno koristiti prostor u proizvodne i lokacijske svrhe na principima održivog razvoja. 
 
U zadnjem Izvješću o stanju u prostoru predviđeno je da će se izraditi Prostorni plan 
uređenja Općine Ivankovo te je navedeni plan i izrađen.  
Planirana je izrada Detalnog plana uređenja središta Ivankova i Gospodarske zone 
Ivankovo. Navedeni planovi nisu realizirani. 
 
 
Promet 

 
U prošlom izvješću i programu mjera za unapređenje stanja u prostoru naznačeno je da su 
sva naselja u Općini povezana moderniziranim cestama, a problemi prometnog sustava 
odnose se prvenstveno na potrebu uređenja svih pristupnih cesta izgrađenim zonama unutar 
građevinskih područja. Prioritet je uređenje središta naselja Ivankovo, gdje je izražen 
problem nedostatka parkirališnog prostora. Isto tako potrebno je urediti i mjesta križanja 
prometnica i željezničke pruge. 
 
Prioritetne aktivnosti su bile sljedeće: 
-  rekonstruirati cestu u Ivankovu ( centar-želj. pruga ) 
-  izraditi plan uređenja centra u okviru kojeg bi se riješio i problem prostora za promet u 

mirovanju 
-  rekonstrukcija pristupne ceste u Retkovcima. 
 
U okviru poslova na razvoju i unapređenju nerazvrstanih cesta u Općini Ivankovo dovršeni su 
radovi u ulici J.J. Strossmayera u Retkovcima, u tijeku su radovi na uređenju središta naselja 
Ivankovo.  

 

 
Elektroničke komunikacije 
 
U prošlom razdoblju aktivnosti na području elektroničke komunikacijske infrastrukture 
odvijale su se u skladu s potrebama  stanovnika Općine. 
 
Izgrađeni kapaciteti komutacijskih čvorova, te prijenosne i pristupne mreže, kao i postojeća 
pokretna mreža elektroničkih komunikacija zadovoljavaju potrebe korisnika na području 
Općine. 
 
 
 
Transport nafte i plina 
 
Iz oblasti transporta nafte i plina na području Općine Ivankovo nije bilo aktivnosti u proteklom 
razdoblju od 4 godine. 
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Plinoopskrba  
 
U proteklom četverogodišnjem razdoblju se vršilo redovno održavanje izvedenog sustava i 
priključivanje novih korisnika. 
 
 
Elektroopskrba  
 
U elektrodistribucijskom sustavu je u proteklom četverogodišnjem razdoblju izgrađeno 1.250 
m podzemne niskonaponske mreže te 5.100 m nadzemne niskonaponske mreže. 
 
 
Vodoopskrba  
 
Kako su ne uvjetna mreža tako i zahvati zahtijevali pronalaženje kvalitetnijih i trajnijih 
rješenja javne vodoopskrbe ne samo Općine Ivankovo nego i šire pokrenuta su, primarno, 
znatna istraživanja i probna bušenja u pronalaženju odgovarajuće lokacije (izvorišta vode) 
koje bi dovele do trajnijih rješenja javne vodoopskrbe. 
 
Navedenim istraživanjima došlo se do zadovoljavajućih rezultata na području Sikirevaca. To 
je omogućilo daljnje aktivnosti na realizaciji, izradu Studije a potom i projekata te gradnju 
Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije. Izgrađeno je: vodocrpilište „Istočna 
Slavonija“ (Sikirevci-I etapa), magistralni cjevovodi, te građevine s VS/CS Retkovci što je 
dovelo do znatno kvalitetnijeg rješenja javne vodoopskrbe Općine u kvaliteti i kapacitetu. 
 
Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije u fazi realizacije - I.etapi, dakle, već je 
znatno riješio i poboljšao stanje potreba vodom za ljudsku potrošnju naselja Općine 
Ivankovo. 
 
Na lokalnoj razini saniranje cjevovoda javne vodoopskrbe naselja Općine predviđena su 
fazno, odnosno etapno, tako da je u prethodnom planskom razdoblju realizirano i slijedeće: 
- projektirana je 1.etapa/faza oba sustava ("Ivankovo" i "Retkovci-Prkovci"),  
- ishođene su Potvrde glavnog projekta i  
- izgrađen je spojni tranzitni cjevovod Retkovci-Prkovci dužine 1.994,40 m'. 
 
 
Odvodnja otpadnih voda 
 
U prethodnom planskom razdoblju rađeno je na rješavanju problema zbrinjavanja otpadnih 
voda odnosno formiranju sustava otpadnih, i sanitarnih i voda. U sklopu toga rađena je 
II.faza u kojoj je: 
 
- izvedeno 8.7 km od ukupno 12,1 km, mreže odvodnog sustava, nepotpunog razdjelnog 

tipa odvodnje otpadnih voda u smislu odvodnje isključivo sanitarnih otpadnih voda, 
presjeka cjevovoda, promjera 315 mm, od P.V.C. i P.E. materijala cijevi, za tjemenu 
nosivost, Sn 4 u zelenoj površini, Sn 8 u prometnom traku i uređenim površinama - sliv 
″B″, ″D″ i ″G″. 

 
Također je završena gradnja predviđenih faza uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
Ivankovo. 
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Vodno gospodarski sustav 
 
U prethodnom planskom razdoblju izvršeno je slijedeće: 

- Kanal Rakovac (vodotok II reda dužine oko 4 km, slivne površine oko 13 km2) je glavni 
odvodni recipijent za kat. općinu Ivankovo i Retkovci. Korito kanala u donjem toku 
najprije je izmješteno 1985.godine uz zapadni rub novoizgrađene farme muznih krava 
Slatine, a 2018.godine površinske vode s gravitirajućeg sliva kanala uzvodno od farme 
najkraćim putem su usmjerene u zamjensko korito, 

 
- Na trasi melioracijskog kanala „Slatine-8“ (u blagoj depresiji uz istočni rub gospodarstva 

Osatina grupe) prije 10-tak godina izgrađena je mikro akumulacija za korištenje voda, 
dužine oko 160 m, širine 10 - 30 m, dubine 2 - 3 m, s razinom vodnog lica u visini 
nivelete dna istog kanala (koju održava postojeći propust ispod glavne ceste, koji je 
zadržan kao preljev akumulacije). Kako predmetna mikro akumulacija usporava 
pravovremenu oborinsku odvodnju s gravitirajućeg sliva u ekstremnim oborinskim 
uvjetima, godine 2018. obavljeno je preusmjeravanje melioracijskih kanala uz istočni rub 
gospodarskog kompleksa prema Bosutu, putem odvodnog kanala „Slatine-5“ na k.č. 
4245, k.o. Ivankovo. 
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IV. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S  
PRIJEDLOGOM PRIORITETNIH AKTIVNOSTI 

 
1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru 

jedinica lokalne samouprave obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i 
izazove 

 
Sukladno Popisu stanovništva 2011. godine, demografska analiza pokazuje da je s obzirom 
na 2001. došlo do pada broja stanovnika i da stanovništvo stari, što u skorijoj budućnosti 
možemo smatrati jednom od najvećih prepreka ekonomskom prosperitetu Općine. 
 
Da bi se omogućio demografski oporavak stanovništva moraju se predvidjeti mjere, kojima 
se planira demografska konsolidacija ruralnih područja, u cilju zadržavanja mlađeg, radno-
aktivnog stanovništva u takvim područjima, kroz stvaranje uvjeta za bolje gospodarske, 
društvene i životne uvjete i zadržavanje mladog stanovništva u takvim područjima, a što je 
sadržano i u strateškim dokumentima na nivou Države, Županije i Općine. 
 
U prostoru Općine Ivankovo dominira poljoprivredno zemljište i šume, te s obzirom na 
prirodne resurse najveći udio zaposlenika zaposlen je u poljoprivredi i prerađivačkoj industriji.  
 
Budući gospodarski razvitak će se zasnivati na prirodnim resursima, ulaganjima, te ljudskom 
potencijalu. Među prirodnim resursima najznačajnije je poljoprivredno zemljište koje čini veći 
dio ukupne površine Općine. Stoga će poljoprivreda i u budućem gospodarskom razvitku 
imati najznačajniju ulogu, ali i prateća prehrambena industrija. 
 
Prostorno-planskom dokumentacijom određena je zona s gospodarskom namjenom u 
naselju Ivankovo koja se planira proširiti te se planiraju nove gospodarske zone u naseljima 
Prkovci i Retkovci. Za razvoj Gospodarske zone Ivankovo potrebno pružiti dodatnu potporu 
za unaprjeđenje razvoja proizvodno-prerađivačkih djelatnosti s čime bi se povećao broj 
poduzetnika na prostoru gospodarske zone. 
Da bi se omogućio razvoj malog i srednjeg poduzetništva potrebno je urediti i komunalno 
opremiti planirane gospodarske zone u naseljima Prkovci i Retkovci te na taj način stvoriti 
prostorne uvjete za smještaj poljoprivrednih, prerađivačkih i drugih gospodarskih djelatnosti. 
 
 

2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih dokumenata 
prostornoga uređenja na razini jedinice lokalne samouprave 

 
Trenuto su u izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Ivankovo 
koje bi trebale biti donesene 2021. godine i čijim će se donošenjem stvoriti prostorni uvjeti za 
realizaciju  Plana razvoja Općine Ivankovo 2019.-2027. godine. 
 
U narednom četverogodišnjem razdoblju planiraju se daljnje izmjene i dopune PPUO 
Ivankovo zbog gospodarskog razvoja i podizanja kvalitete stanovanja te usklađivanja s 
planom višeg reda i novim zakonima i propisima. 
 
Planira se izrada novim urbanističkih planova uređenja, koji bi bila osnova za daljnji društveni 
i gospodarski razvoj Općine Ivankovo, a to su: 
 

o Urbanistički plan uređenja naselja Ivankovo, 
o Urbanistički plan uređenja Poljoprivredno-prerađivačke i uslužne zone Prkovci, 
o Urbanistički plan uređenja Poljoprivredno-prerađivačke i uslužne zone Retkovci, 
o Urbanistički plan uređenja Športsko-rekreacijske zone ''Dren''. 
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3. Prijedlog aktivnosti za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru 

 
Osnovni temelj prostornog razvoja Općine je izrada prostorno-planske dokumentacije, te 
legalizacija postojeće nelegalne gradnje. 
 
Izradom planova sačuvati će se prostor od moguće devastacije i omogućiti stvaranje uvjeta 
za podizanje životnog standarda i gospodarskog razvoja. 
 
Osnovni ciljevi kojima bi se trebalo težiti kod načina ostvarenja i unapređenja održivog 
razvoja su: 
- ekonomski, prostorno uravnotežen i održivi razvoj s naglaskom na zaštitu okoliša, 
- poboljšanje kakvoće životnog standarda, 
- obnova i iskorištavanje postojećeg stambenog fonda, 
- razvoj društvene infrastrukture uskladiti s funkcijom naselja, 
- prostorno optimalizirati infrastrukturni sustav kako bi sve vrste djelatnosti na državnoj, 

regionalnog i lokalnoj razini bile dostupne, 
- onemogućiti nelegalnu izgradnju, 
- omogućiti razvoj seoskog turizma, 
- poticati razvoj proizvodnih djelatnosti koje se temelje na prirodnim resursima, 
- poticati razvoj poljoprivrednog gospodarstva. 
 
Prijedlog aktivnosti: 
- komunalno opremanje planiranih gospodarskih zona uz poticaj od strane države, 

regionalne i lokalne samouprave, 
- izrada programa i projekata koji će omogućiti korištenje novaca iz Europskih fondova, 
- informatizacija područja i poboljšanje komunalne i energetske infrastrukture, 
- podići kvalitetu društvene infrastrukture, 
- korištenje energije iz obnovljivih izvora i njena distribucija na lokalnoj razini, 
- usmjeravanje izgradnje unutar postojećeg građevinskog područja u dijelovima koji su 

opremljivi komunalnom infrastrukturom, 
- kroz korištenje prirodnih resursa omogućiti gospodarski razvoj. 
 
U Planu razvoja Općine Ivankovo 2019.-2027. godine detaljno su navedeni strateški ciljevi i 
mjere za njihovu provedbu u srednjoročnom razdoblju. 
 
Osnovni strateški ciljevi razvojnog programa su: 

• Razvijeno i održivo gospodarstvo 

• Razvijeni ljudski potencijali i unaprijeđena kvaliteta života 

• Razvoj osnovne i komunalne infrastrukture, zaštita okoliša te razvoj stručno-
administrativnih kapaciteta 

 
Općina Ivankovo planira sljedeće značajnije projekte koji će biti sufunancirani od strane EU ili 
drugih  izvora: 
- Osiguravanje prostora za poslovno-poduzetnički centar u središtu Ivankova, 
- Osiguravanje prostora i stavljanje u funkciju obrtničko-uslužne zone u Ivankovu, 
- Proširenje i unaprjeđenje razvoja postojeće Gospodarske zone u Ivankovu, 
- Organizacija poduzetničkog inkubatora, 
- Formiranje i komunalno opremanje planiranih poljoprivredno-prerađivačkih i uslužnih  
 zona u naseljima Prkovci i Retkovci, 
- Formiranje ugostiteljsko-turističke zone ''Ribički dom'' na Bosutu, 
- Formiranje športsko-rekreacijske zone ''Dren'' (prostor nekadašnjeg eksploatacijskog  
 polja ciglarske gline), 
- Izgradnja i opremanje ŠRC „Grac“ Ivankovo, 
- Izgradnja poučne staze Gorjanski rit, 
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- Izgradnja knjižnice Ivankovo, 
- Izgradnja dječjeg vrtića Ivankovo-jaslice. 

Pored navedenih projekata, na području Općine gradit će se građevine komunalne 
infrastrukture prema godišnjim programima građenja: nerzvrstane ceste, javne 
prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene 
površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta te groblja i krematoriji. 

 
 
Promet 
 
I u narednom razdoblju planiraju se aktivnosti na uređenju i izgradnji komunalne prometne 
infrastrukture (nerazvrstanih cesta, pješačkih i biciklističkih staza i dr.). Uređenjem prometne 
infrastrukture podići će se i komunalni standard stanovnika Općine, a optimalni prometni 
sustav temelj je cjelokupnog gospodarstva na području Općine. 

Daljnji razvoj lokalnih prometnica i prometne infrastrukture uz poduzimanje mjera nužnih za 
povećanje sigurnosti na svim prometnicama na području Općine. 

Cjelovito uređenje središta Ivankova, Retkovaca i Prkovaca odgovarajućim sadržajima i 
prometnim rješenjima uz uspostavu odgovarajuće signalizacije i uređenje zelenih i javnih 
površina u funkciji identiteta naselja odnosno Općine. 

U planu je završetak uređenja središta naselja Ivankovo kao i priprema projektne 
dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta. Svi radovi financirani su uz potporu EU 
fondova.U tijeku je izrada projektne dokumentacije za biciklističke staze sukladno Master 
planu prometa Grada Vinkovaca, za dio koji se odnosi na područje Općine Ivankovo. 
 
 
Elektroničke komunikacije 
 
U narednom razdoblju na području nepokretne mreže planira se   rekonstrukcije i proširenje 
mjesnih mreža elektroničkih komunikacija u skladu s potrebama i tehnološkim promjenama, 
te priključenje novih korisnika.  
Na području pokretnih komunikacija moguća je rekonstrukcija postojeće elektroničke 
komunikacijske infrastrukture u skladu s tehnološkim promjenama. 
 
 
Plinoopskrba 
 
Za naredno razdoblje planiraju se radovi na održavanju postojećeg sustava uz eventualno 
širenje prema novourbaniziranim područjima.. 
 
 
Elektroopskrba 
 
U elektroprijenosnom sustavu se za naredne 4 godine ne planiraju nikakve aktivnosti osim 
redovnog održavanja mreže. 
 
U elektrodistribucijskom sustavu se za navedeno četverogodišnje razdoblje planira 
građevinsko uređenje i zamjena opreme na šest transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV. 
 
Prilikom pojave novih kupaca ili povećanja snage postojećih kupaca predviđa se povećanje 
presjeka vodiča postojeće mreže ili izgradnja nove mreže što je sve uvjetovano dinamikom 
pojavljivanja novih zahtjeva za priključenje. 
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Učestala je i pojava izgradnje malih elektrana na obnovljive izvore električne energije 
(sunčane elektrane, bioplinske, na biomasu, …) čije priključenje, ovisno o snazi i položaju u 
mreži, iziskuje izradu raznovrsnih tehničkih rješenja izvedbe priključka što u konačnici 
određuje i potrebe za rekonstrukcijama pojedinih niskonaponskih izvoda iz postojećih 
transformatorskih stanica kao i izgradnju novih TS 35/10(20) kV i TS 10(20/0,4 kV s 
pripadajućim SN i NN razvodima. 
 
 
Vodoopskrba 
 
Aktivnosti za segment vodoopskrbe, u naredne 4 godine uključuju slijedeće: 
- radove saniranja preostalog dijela postojećeg vodoopskrbnog sustava i to: 

o plansku prilagodbu dijela primarne distribucijske mreže normalnim uvjetima središnje 
distribucije vode za ukupno vodoopskrbno područje, prema zaključcima hidrauličke 
studije (Pretpostavlja se nastavak saniranja u smislu do kapacitiranja i nominalne 
iskoristivosti dijelova mreže na ključnim vodoopskrbnim pravcima), 

o rekonstrukciju preostale ne uvjetne vodoopskrbne mreže i priključaka od PVC-cijevi, a 
 u dijelu planiranih gospodarskih zona i drugih namjena dogradnju, u smislu normalne 

javne vodoopskrbe vodom za piće u stalnom korištenju kao i osiguranju potreba javne 
vatrozaštite, 

o stalne aktivnosti za postupno smanjenje postojećih gubitaka na vodi u sustavu do 
razine od najviše 15 %, 

- radove dogradnje vodoopskrbnog sustava sukladno aktualnoj koncepciji i to: 
o dogradnju lokalnih vodoopskrbnih kapaciteta do pune izgrađenosti, funkcionalne 

zaokruženosti i ukupnog opsega korištenja, 
o opremanje distribucijskog sustava odgovarajućim građevinama i uređajima koji 

osiguravaju, kvalitetnije, pouzdanije i racionalnije pogonsko djelovanje sustava na 
lokalnoj i skupnoj razini, 

- radove osiguranja dugoročnog rješenja vodoopskrbe i to: 
o pravodobno osiguranje dostatnih količina vode za postojeći sustav sukladno koncepciji 

Regionalne vodoopskrbe u gradnji i korištenju, 
o trajnu kontrolu i nadzor na sustavu mreže i namjenskom korištenju kućnih priključaka 

vodovoda, 
o rekonstrukciju starih i dotrajalih internih instalacija zgrada/građevina u primjeni odluke o 

zasebnom mjerenju utroška vode svake zasebne funkcionalne cjeline, 
- prema postojećoj projektnoj dokumentaciji, u sklopu realizacije EU projekata, na području 

Općine, realizaciju projekta "Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže naselja Ivankovo 1.faza - 
zamjenu dijela ne uvjetnih PVC cjevovoda mreže i prilagodbu u priključenju na Regionalni 
vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije, u duljini od L=13,9 km, 

- rekonstrukciju vodoopskrbne mreže i priključaka "Retkovci - Prkovci", 1. etapa, ukupne 
dužine 10.689,6 m s priključcima na javnoj mreži. 

 
 
Odvodnja otpadnih voda 
 
U naredne 4 godine u vidu aktivnosti za segment odvodnje sanitarnih i otpadnih voda planira 
se: 
- dogradnja Uređaja za pročišćavanje komunalnih voda s mehaničkim i biološkim stupnjem 

pročišćavanja za ukupne trenutne i planske potrebe za hidrauličko i biokemijsko 
opterećenje, 

- gradnja preostale kolektorske mreže za ukupno aktualno područje odvodnje općine 
Ivankovo, (kratkoročno III. faza naselja Ivankovo i I. faza naselja Retkovci a dugoročno 
naselje Prkovci i periferni dijelovi naselja Ivankovo i Retkovci), 

- prema aktualnoj koncepciji javne odvodnje i čišćenja komunalnih voda općine Ivankovo 
(naselja Ivankovo, Retkovci i Prkovci) kao i Studije izvedivosti i opravdanosti odvodnog  
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- izgradnju sustava naselja Ivankovo i Retkovci, koja obuhvaća: 
o gravitacijske kanale - DN 300 mm ,      Luk. = 21.379 m, 
o tlačne cjevovode presjeka: 90, 110 i 225 mm, Luk =    7.150 m, 
o crpne stanice (CS-4, CS-5 i CS-6, Ivankovo), (CS-R1, CS-R2, CS-R3 i CS-R4, 

Retkovci). 

- dogradnju nove građevine na postojećem UPOV-u Ivankovo, koja uključuje: 
o izgradnju građevine za dehidraciju mulja s opremom, 

- sustava, oblikovanje i izgradnja odvodnog sustava u prilagodbi i usklađenju s novom 
zakonskom regulativom  u višenamjenskom korištenju sustava koji će u ukupnosti, 
postupno osigurati: 
o trajne potrebe za odvodnjom sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda, koje nastaju u 

stanovanju i poslovanju na ukupnom području odvodnje Općine, 
o povremene potrebe za odvodnjom površinskih voda s javnih uređenih površina na 

dijelu realiziranih projekata I faze odvodnje naselja Ivankovo, tj. uređenog središnjeg 
dijela naselja, 

o lokalno čišćenje tehnoloških otpadnih voda prije upuštanja u javni odvodni sustav, do 
razine normalne kakvoće sanitarnih otpadnih voda (kućanstva), 

o čišćenje sanitarnih, tehnoloških i dijela površinskih otpadnih voda s ispustom efluenta u 
vodotok Bosut bez štetnih posljedica za površinske vode i odvozom viška aktivnog 
mulja na obradu na UPOV – Jošine Vinkovci, 

o povremeno rasterećenje kolektorske mreže od navale površinskih voda, na dijelu 
mreže zastupljene mješovitim sustavom (s jednim kišnim preljevom KP-1). 

 
Također, aktivnosti za segment odvodnje, u naredne 4 godine uključuju slijedeće: 
- u dijelu projektiranja i gradnje odvodnog sustava, sukladno usvojenoj aktualnoj koncepciji: 

o odvodnju ukupnih fekalnih (sanitarnih-kućanskih) voda naselja Ivankovo, Retkovci i 
Prkovci, na razini aktualnih i planskih potreba za odvodnjom, izgradnjom kanalizacijskih 
cjevovoda za prikupljanje isključivo sanitarnih (kućanskih) otpadnih voda,  

o nastavak projektiranja i gradnje sustava odvodnje i sustava pročišćavanja predviđenog 
projektom aglomeracije, u dogradnji građevina za dehidraciju mulja na UPOV-u 
Ivankovo, kao i mreže odvodnog sustava naselja Prkovci u priključenju na sustav 
Retkovci, odnosno UPOV Ivankovo. 

- na području naselja Ivankovo, prema važećoj izmjeni građevne dozvole 2.faze gradnje 
predviđeno je: 
o nastavak gradnje gravitacijskog cjevovoda (PP Sn8, DN 300 mm, ukupne duljine 

L=12.094,18 m), 
o tlačni cjevovod (PE100, d 110 mm), duljine L= 306,40 m, 
o crpne stanice CS-1, CS-2, CS-3. 

 
o spremnik mulja 

povezivanje UPOV-a u jedinstven NUS. 
 

Uređenje vodotoka i voda 
 
Planom upravljanja vodama i Programom radova redovnog održavanja voda i vodnog dobra 
u narednom razdoblju se planira provoditi samo redovno održavanje korita kanala na 
katastarskim česticama javnog vodnog dobra, u sklopu raspoloživih financijskih mogućnosti. 
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V. IZVOR PODATAKA 
 
1. Općina Ivankovo 
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb 
3. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Zagreb 
4. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, PUCZ Osijek, Vukovar 
5. Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša, županja 
6. Državni zavod za statistiku, Zagreb 
7. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Vukovaru, Vukovar 
8. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci 
9. HAKOM, Zagreb 
10. HŽ infrastruktura, Zagreb 
11. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb 
12. Uprava za ceste VSŽ, Vinkovci, 
13. Plinara istočne Slavonije d.o.o., Vinkovci 
14. HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Osijek 
15. HEP-Operator distibucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci, Vinkovci 
16. Hrvatske vode, VGI za Mali sliv „Biđ-Bosut“, Vinkovci,  
17. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci 
18. Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije 
19. Prostorni plan uređenja Općine Ivankovo 
20. Detaljni plan uređenja zone mješovite namjene Ivankovo-Istok 
21. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  za 

područje Općine Ivankovo 
22. Plan gospodarenja otpadom Općine Ivankovo za razdoblje 2018.-2024.,  
23. Plan razvoja Općine Ivankovo 2019. – 2027. 
24. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Ivankovo, 2018., 
25. Procjena rizika od velikih nesreća Općine Ivankovo, 2018.. 
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Broj 3. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 191 

    

OPĆINA NIJEMCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 

98/19, 144/20), a u svezi s člankom 8. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

Općinsko vijeću Općine Nijemci na svojoj 37. sjednici 

održanoj dana 19. veljače 2021.g. donijelo je 

 

STATUT OPĆINE NIJEMCI 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni 

djelokrug Općine Nijemci (u daljnjem tekstu Općina), 

njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i 

način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, 

oblici neposrednog sudjelovanja građana u 

odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima 

iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, 

ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, te druga pitanja od važnosti za 

ostvarivanje prava i obveza Općine. 

Članak 2. 

Općina je jedinica lokalne samouprave. Naziv, 

područje i sjedište Općina Nijemci uređeni su Zakonom 

o područjima županija, gradova i općina u Republici 

Hrvatskoj. 

Općina obuhvaća područje katastarskih općina: 

Nijemci, , Lipovac, Apševci, Podgrađe, Donje Novo 

Selo, Đeletovci, Banovci, i Vinkovački Banovci. 

 

Općina Nijemci obuhvaća područja omeđeno rubnim 

granicama katastarskih općina Vrbanja, Drenovci, 

Bošnjaci, Otok, Stari Jankovci, Tompojevci, Tovarnik 

i državna granica s Republikom Srbijom. 

Granice Općine Nijemci mogu se mijenjati na način i 

po postupku propisanom zakonom. 

Članak 3. 

Općina Nijemci je pravna osoba. 

Sjedište Općine Nijemci  je u Nijemcima, Trg kralja 

Tomislava 6. 

Općinsko vijeće, općinski načelnik i upravni odjeli 

Općine imaju pečat. 

 

II OBILJEŽJA OPĆINE NIJEMCI 

Članak 4. 

Općina ima grb i zastavu. 

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se 

Općina Nijemci. 

Izgled i oblik te način uporabe i zaštita obilježja Općine 

Nijemci utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog 

vijeća, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Grb Općine Nijemci je u obliku štita koji je razdijeljen 

na dva dijela: plavi i zeleni. U plavom dijelu lijevo gore, 

nalazi se zvijezda šestokraka – zlatne boje. Nasuprot, u 

desnom gornjem dijelu nalazi se polumjesec – zlatne 

boje. U zelenom dijelu nalaze se dva valovita veza – 

srebrne boje s plavim valovitim rezom unutar srebrne. 

Na zaobljenom rezu koji razdjeljuje štit na dva dijela, 

iz zelenog raste tvrđava – srebrne boje s kruništem na 

vrhu, ozidina s otvorenim vratima, puškarnicama i 

križem iznad vrata. Puškarnice, unutrašnjost vrata i križ 

su crne boje. Krila vrata su otvorena i u gornjem dijelu 

zaobljena – smeđe boje. Iz zelenog raste, lijevo od 

tvrđave , konj u propinjanju – crne boje. Štit je 

obrubljen zlatnom bojom. 

Zastava  Općine Nijemci je razdijeljena po vertikali na 

zelenu i bijelu boju. Štit se nalazi na srednjem dijelu 

zastave vertikalno. 

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija 

i dostojanstvo Općine Nijemci. 

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne 

Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima. 

Članak 5. 

U Općini Nijemci svečano  se obilježava 15. svibnja 

kao Dan Općine Nijemci. 

Povodom Dana Općine dodjeljuju se javna priznanja i 

priređuju druge svečanosti. 

 

III JAVNA PRIZNANJA 

Članak 6. 

Općinsko vijeće dodjeljuje nagrade i druga javna 

priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 

značenja za razvitak i ugled Općine, a naročito za 

uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, 

kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, 

športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 

djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome 

usmjerene. 

 

Javna priznanja Općine su: 

1. Počasni građanin Općine Nijemci 

2. Zlatna plaketa Općine Nijemci 

3. Srebrna Plaketa Općine Nijemci 

Članak 7. 

Uvjeti za dodjelu nagrada i  javnih priznanja, njihov 

izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, 

tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, 

uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
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Članak 8. 

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti 

građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je 

svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem 

značajno pridonio napretku i ugledu Općine, 

ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici 

Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku 

čovječanstva. 

Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti 

osoba koja ima prebivalište na području Općine 

Nijemci. 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE 

Članak 9. 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 

gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka Općina 

Nijemci  uspostavlja i održava suradnju s drugim 

jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, 

u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima. 

Članak 10. 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 

suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, 

povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim 

jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji 

dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i 

mogućnosti za njezino razvijanje. 

Kriterij za uspostavljanje suradnje, te postupak 

donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 

Općinskog vijeća. 

Članak 11. 

Sporazum o suradnji Općine Nijemci i općine ili grada 

druge države objavljuje se  u Službenom vjesniku 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

Članak 12. 

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz 

samoupravnog djelokruga u skladu  s Ustavom 

Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo 

nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Nijemci. 

Članak 13. 

Općina Nijemci u samoupravnom djelokrugu obavlja 

poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 

ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili 

zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito 

poslove koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje, 

- prostorno i urbanističko planiranje, 

- komunalno gospodarstvo, 

- briga o djeci, 

- socijalnu skrb, 

- primarnu zdravstvenu zaštitu, 

- odgoj i osnovno obrazovanje, 

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 

- zaštitu potrošača, 

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

- protupožarnu i civilnu zaštitu, 

- promet na svom području, 

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

Općina Nijemci obavlja poslove iz samoupravnog 

djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 

uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 

Poslovi iz samoupravnog djelovanja detaljnije se 

utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog 

načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 14. 

Poslovi državne uprave mogu se povjeriti Općini 

zakonom, a troškove tako povjerenih poslova državne 

uprave koje obavljaju upravni odjeli Općine podmiruju 

se iz državnog proračuna. 

Općina Nijemci može organizirati obavljanje pojedinih 

poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički s drugom 

jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 

samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, 

zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog 

trgovačkog društva ili zajednički organizirati 

obavljanje pojedinih poslova u skladu  s posebnim 

zakonom. 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 

1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje 

općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju 

zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje 

financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna 

pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od 

značaja za to tijelo. 

Članak 15. 

Općinsko vijeće Općine Nijemci može posebnom 

odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga 

Općine,  čije je obavljanje od šireg interesa za građane 

na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti 

na Vukovarsko-srijemsku županiju, u skladu s njezinim 

Statutom. 

 

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U 

ODLUČIVANJU 

Članak 16. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o 

lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i 

zbora  građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 17. 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu 

općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općinskog 

vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja 

stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim 

pitanjima određenim zakonom. 
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Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju 

referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može temeljem 

odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti najmanje jedna 

trećina članova općinskog vijeća, općinski načelnik, 

20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača 

Općine. 

 Referendum raspisan radi prethodnog 

pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja 

Općine nije obvezujući. 

Članak 18. 

Osim slučajeva iz članka 17. ovog Statuta, referendum 

se raspisuje i za opoziv općinskog načelnika. 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva 

općinskog načelnika može podnijeti najmanje 20% 

ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 

2/3 članova općinskog vijeća. 

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora 

sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu 

prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača. 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 

opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije 

proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije 

održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj 

se održavaju redovni izbori za načelnika. 

Članak 19. 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli 

birači predsjednik općinskog vijeća je dužan podneseni 

prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 

dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu 

državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da 

je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, 

općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 

dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti 

prijedloga. 

 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv 

načelnika podnijeli birači, predsjednik općinskog 

vijeća dužan je postupiti kao i stavku 1. i 2. ovoga 

članka.  

  

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 

jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno 

ako je raspisivanje referenduma predložio općinski 

načelnik, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o 

podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 

donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 

30 dana od zaprimanja prijedloga. 

Članak 20. 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela 

koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje 

referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na 

referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će 

birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima 

se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili 

pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će 

birači odlučivati, te dan održavanja referenduma. 

Članak 21. 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji 

imaju prebivalište na području Općine  odnosno na 

području za koje se raspisuje referendum i upisani su u 

popis birača. 

Članak 22. 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 

17.  ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće, osim 

odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja 

nije obvezna. 

Članak 23. 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje  od zborova 

građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz 

djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima  određenim 

zakonom i Statutom. 

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka 

može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i 

Općinski načelnik. 

Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili 

općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo 

područje ili za dio područja općine, pojedina naselja ili 

dijelove naselja. 

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 

2. ovog članka u roku od 60 dana od zaprimanja 

prijedloga. 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja 

kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te 

vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti. 

Članak 24. 

Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 dana 

od dana donošenja odluke iz članka 24. stavka 3. ovoga 

Statuta. 

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana 

potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u 

popis birača za čije područje je sazvan zbor građana. 

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, osim 

ako se na zboru većinom prisutnih građana ne donese 

odluka o tajnom izjašnjavanju. 

Odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.  

Mišljenje dobiveno na zboru građana je savjetodavno 

za općinsko vijeće odnosno općinskog načelnika. 

Članak 25. 

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću 

donošenje općih akata ili rješavanja određenog pitanja 

iz djelokruga Općinskog vijeća te  podnositi peticije o 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine od 

lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom 

općine. 
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Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz 

stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži 

najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine. 

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, 

najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga. 

Prijedlozi i peticije mogu se podnijeti i elektroničkim 

putem u skladu s tehničkim mogućnostima općine. 

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o 

njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Općine u 

skladu sa zakonom i Statutom 

Članak 26. 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 

predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad 

upravnih odjela, te na nepravilan odnos zaposlenih u 

tim tijelima kada im  se obraćaju radi ostvarivanja 

svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih 

dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela odnosno 

pročelnik upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku 

od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno 

pritužbe. 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava 

se postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, 

neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim 

predstavnicima tijela Općine,  te putem sredstava 

elektroničke komunikacije. 

 

VII. TIJELA OPĆINE 

Članak 27. 

1. OPĆINSKO VIJEĆE 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo 

lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru 

prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u 

skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno 

nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na 

uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u 

nadležnosti su Općinskog vijeća, a  izvršni poslovi i 

zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika. 

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka 

ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće 

obavlja Općinsko vijeće. 

Članak 28. 

Općinsko vijeće donosi: 

- Statut Općine, 

- Poslovnik o radu, 

- Odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, 

- Proračun i odluku o izvršenju proračuna, 

- Godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju 

proračuna, 

- Odluku o privremenom financiranju, 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine 

pojedinačna vrijednost prelazi od 0,5% iznosa prihoda 

bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 

u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje 

nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom 

imovinom planirano u proračunu Općine i provedeno u 

skladu sa zakonom, a uvijek odlučuje ako vrijednost 

prelazi 1.000.000,00 kn, 

- Odluku o promjeni granice Općine, u skladu 

sa zakonom 

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela 

i službi, 

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 

društva i druge pravne osobe, za obavljanje 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 

djelatnosti od interesa Općine, 

- daje prethodne suglasnosti na statute 

ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju 

nije drugačije propisano, 

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 

suradnji s drugim jedinicama  lokalne samouprave, u 

skladu sa općim aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 

- bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Općinskog vijeća, 

- osniva radna tijela, bira i razrješava 

predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, 

- odlučuje o pokroviteljstvu,  

- donosi Pravilnik o načinu i mjerilima za 

dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, 

- imenuje i razrješava i druge osobe određene 

zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama 

Općinskog vijeća, 

- donosi odluke i druge akte koji su stavljeni u 

djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 

 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik 

Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća 

preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, 

kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za 

Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik 

obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici 

Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je 

sjednici nazočna većina njegovih članova. 

Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka 

o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta 

donose se većinom glasova svih članova općinskog 

vijeća. 

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 

općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 

predložilo 2/3 članova općinskog vijeća općinsko 

vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 

članova općinskog vijeća.    

Članak 29. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 

potpredsjednika. 

Prvi i drugi potpredsjednik, u pravilu, biraju se 

sukladno strukturi Općinskog vijeća odnosno 
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predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda 

predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda 

predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je 

počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. 

Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu 

troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. 

Članak 30. 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće, 

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama 

Općinskog vijeća, 

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak, 

- brine o postupku donošenja odluke i općih 

akata, 

- održava red na sjednici Općinskog vijeća, 

- usklađuje rad radnih tijela, 

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko 

vijeće, 

- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog 

načelnika, 

- brine se o zaštiti prava vijećnika, 

- obavlja i druge poslove određene zakonom i 

Poslovnikom Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, 

poslovnik, proračun i druge opće akte nadležnom tijelu 

državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno 

s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak 

donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom 

općinskog vijeća, u roku od 15 dana od dana donošenja 

općeg akta, te bez odgode općinskom načelniku. 

Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika može dati Odbor iza izbor i 

imenovanja, kao i najmanje 1/3 članova Općinskog 

vijeća. 

Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, 

zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, te 

obavlja druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće 

ili predsjednik. 

Članak 31. 

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika. 

Općinsko vijeće može imati i više od 13 vijećnika ako 

je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća 

zastupljenost srpske nacionalne manjine u Općinskom 

vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima 

nacionalnih manjina. 

Članak 32. 

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom 

predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna 

većina vijećnika. 

Članak 33. 

Pripadnicima srpske nacionalne manjine jamči se 

zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom 

udjelu u stanovništvu Općine, a sukladno Ustavnom 

zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o 

lokalnim izborima. 

Srpskoj nacionalnoj manjini utvrđuje se pravo na 

jednog člana Općinskog vijeća. 

Članak 34. 

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na 

redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih 

izbora.  

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na 

prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja 

općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata općinskog 

vijeća izabranog na redovnim izborima. 

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to 

vijećnik ne prima plaću. 

Vijećnik ima pravo na opravdan izostanak s posla radi 

sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih 

radnih tijela sukladno sporazumu s poslodavcem. 

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom 

odlukom Općinskog vijeća. 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

Članak 35. 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji 

je izabran: 

- ako podnesu ostavku koja je zaprimljena 

najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice 

Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika 

najranije osam dana prije podnošenja iste, 

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom 

potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 

pravomoćnosti sudske odluke, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužu od 

šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude, 

- ako mu prestane prebivalište na području 

općine, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 

sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko 

državljanstvo, danom njegovog prestanka, 

- smrću. 

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji 

je državljanin države članice Europske unije, mandat ne 

prestaje prestankom hrvatskog državljanstva. 

Članak 36. 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati 

obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona 

nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, 

mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje 

zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik 

nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese 

pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 

osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive 
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dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od 

dana podnošenja pisanog zahtjeva. 

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj 

mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno 

zakonu. 

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti 

vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata. 

Članak 37. 

Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća, 

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 

je na dnevnom redu sjednice Vijeća, 

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi 

prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge 

akata, 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada 

Općinskog vijeća, 

- postavljati pitanja Općinskom načelniku, 

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela 

Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim 

tijelima kojih je član glasovati, 

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje 

dužnosti vijećnika, od upravnih tijela Općine te u svezi 

s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge, 

- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja 

dužnost. 

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran 

na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili 

iznesenih mišljenja i stajališta na sjednicama 

Općinskog vijeća. 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao 

tajni određeni s pozitivnim propisima, za koje sazna za 

vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 

Vijećnik ima prava i dužnosti utvrđene odredbama 

zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća. 

Članak 38. 

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje 

način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 

ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, 

ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog 

vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način 

i postupak donošenja akata Općinskog vijeća, postupak 

izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na 

sjednicama te druga pitanja od značaja za rad 

Općinskog vijeća. 

 

II  RADNA TIJELA 

Članak 39. 

Radna tijela Općinskog vijeća su: 

- Odbor za izbor i imenovanja 

- Odbor za Statut i Poslovnik  

- Odbor za Proračun i financije 

- Mandatno povjerenstvo. 

Članak 40. 

Odbor  za izbor i imenovanja, predlaže: 

- izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća 

- izbor i razrješenje članova radnih tijela 

Općinskog vijeća 

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba 

određenih ovim Statutom i drugim odlukama 

Općinskog vijeća 

- propise o primanjima vijećnika, te naknade 

troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću. 

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva 

člana. 

Članak 41. 

Odbor za Statut i Poslovnik: 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog 

vijeća, 

- predlaže pokretanje postupaka za izmjenu 

Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih 

akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu, njihove 

usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u 

pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje 

i prijedloge Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim 

Statutom. 

Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i dva 

člana. 

Članak 42. 

Odbor za proračun i financije: 

- raspravlja o proračunu i  financijama općine, 

zauzima stavove te daje mišljenja o pitanjima koja se 

odnose na; proračun, stanje o prihodima i rashodima 

općine, ostalim pitanjima financiranja i financijskog 

poslovanja općine. 

Odbor za proračun i financije ima predsjednika i dva 

člana. 

Članak 43. 

Mandatno povjerenstvo: 

- na konstituirajućoj sjednici obavještava 

Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko 

vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem 

objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva 

o provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 

ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima 

vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 

dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 

mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji 

umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 

mirovanja mandata vijećnika, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 

mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i 

obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski 

uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika 

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 
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Članak 44. 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim 

Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela 

radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz 

djelokruga Općinskog vijeća pripreme prijedloga 

odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u 

svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog 

vijeća. 

 

III. OPĆINSKI  NAČELNIK 

Članak 45. 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne 

vlasti Općine. 

Mandat Općinskog načelnika traje u pravilu četiri 

godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu 

objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog 

dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora 

novog općinskog načelnika. 

 

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik: 

1. predstavlja i zastupa Općinu, 

2. priprema prijedloge općih akata, 

3. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

općinskog vijeća, 

4. utvrđuje prijedlog proračuna Općine i 

izvršenje proračuna, 

5. upravlja imovinom Općine u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim aktima općinskog 

vijeća, 

6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom u 

skladu sa zakonom, statutom jedinice i posebnim 

propisima, 

7. upravlja prihodima i rashodima Općine, 

8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima 

na računu proračuna Općine, 

9. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje 

pravnim osobama u većinskom izravnom ili 

neizravnom vlasništvu općine i o davanju suglasnosti 

za zaduživanje ustanova kojih je osnivač općina; 

10. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za 

upravne odjele Općine te druga prava iz radnog odnosa 

službenika i namještenika, 

11. imenuje i razrješava pročelnike upravnih 

odjela, 

12. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 

13. utvrđuje plan prijema u službu u upravne 

odjele Općine, 

14. predlaže izradu prostornog plana kao i 

njegove izmjene i dopune, 

15. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

prostornog plana, 

16. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti, 

17. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 

komunalnih djelatnosti, 

18. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o 

povjeravanju poslova, 

19. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena 

komunalnih usluga, 

20. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u 

tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima 

je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili 

udjele u vlasništvu, 

21. do kraja ožujka tekuće godine podnosi 

općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture i Programu 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

prethodnu godinu, 

22. provodi postupak natječaja i donosi odluku o 

najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnih 

prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom 

odlukom općinskog vijeća,  

23. organizira zaštitu od požara i civilnu zaštitu na 

području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju 

i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara i 

civilne zaštite, 

24. usmjerava djelovanje upravnih odjela Općine 

u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine, te nadzire njihov rad, 

25. nadzire rad upravnih odjela i službi u 

samoupravnom djelokrugu, 

26. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 

drugi ovlašteni predlagatelji, 

27. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  

mjesnih odbora te 

28. obavlja i druge poslove predviđene ovim 

Statutom i drugim propisima. 

 

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće 

o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. 

točka 9. ovog članka tromjesečno za prethodno 

izvještajno razdoblje. 

Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i 

razrješenju iz stavka 3. alineja 20. Općinskom vijeću u 

roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u 

Službenom vjesniku VSŽ. 

Članak 46. 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 

zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnog 

odjela Općine.  

Članak 47. 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 

polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka 

tekuće godine za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne 

godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće 

godine. 

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog 

članka od općinskog načelnika tražiti izvješće o 

pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 



Broj 3. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 198 

    

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz 

stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana 

primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći 

broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 

60 dana od dana primitka zahtjeva. 

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog 

načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije 

proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog 

izvješća o istom pitanju. 

Članak 48. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt 

Općinskog vijeća općine Nijemci u roku od 8 dana od 

dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen 

zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća 

da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o 

obustavi otkloni uočene nedostatke, a ako Općinsko 

vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan, bez 

odgode, o tome obavijestiti nadležno tijelo državne 

uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu 

odluku o obustavi općeg akta. 

Članak 49. 

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili 

drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove 

dužnosti zamjenjuje privremeni zamjenik. Smatra se da 

je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati 

svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u 

prostorijama općine, a pritom dužnosnicima i 

zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na 

drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, 

donošenja odluka, potpisivanja akata i sl. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka privremeni zamjenik  

ima sva prava općinskog načelnika. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo 

redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje općine. 

Privremenog zamjenika imenuje općinski načelnik na 

početku mandata iz reda izabranih članova općinskog 

vijeća. 

Ovlasti privremenog zamjenika traju dok ne prestanu 

okolnosti iz stavka 1. ovoga članka. 

Članak 50. 

Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju je 

izabran obavljati profesionalno.  

Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski ne 

može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini 

održavanja redovnih lokalnih izbora. 

Članak 51. 

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona: 

-    danom dostave pisane ostavke  

-  danom pravomoćnosti sudske odluke o 

oduzimanju poslovne sposobnosti, 

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom 

je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od jednog mjeseca, 

- danom prestanka prebivališta na području 

Općine, 

- danom prestanka hrvatskog državljanstva, 

- smrću. 

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika 

nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka, pročelnik 

upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku 

od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o 

prestanku mandata općinskog načelnika radi 

raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog 

načelnika. 

Članak 52. 

Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan 

člankom 18. ovoga Statuta. 

 Ako na referendumu bude donesena odluka o 

opozivu općinskog načelnika, mandat mu prestaje 

danom objave rezultata referenduma, a do provođenja 

prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika 

obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike 

Hrvatske. 

 

VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA 

NACIONALNIH MANJINA 

Članak 53. 

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Nijemci 

sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim 

poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i 

predstavnika nacionalnih manjina. 

Članak 54. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini 

Nijemci  imaju pravo: 

- predlagati tijelima Općine Nijemci mjere za 

unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini 

Nijemci, uključujući davanje prijedloga općih akata 

kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu 

manjinu, 

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima 

Općine Nijemci, 

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će 

raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se 

položaja nacionalne manjine. 

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. 

uredit će se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine 

Nijemci. 

Članak 55. 

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga 

općinskih akata od vijeća nacionalnih manjina, 

odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih 

za područje Općine Nijemci zatražiti mišljenje i 

prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i 

slobode nacionalnih manjina. 
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Članak 56. 

Na području Općine Nijemci  pripadnici nacionalnih 

manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave 

nacionalne manjine. 

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu 

Republike Hrvatske i zastavu Općine Nijemci isticati 

na zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište 

i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu 

manjinu. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u 

službene  svrhe upotrebljavati i druge simbole i 

znamenja svojih nacionalnih manjina u sastavu svojih 

pečata i žigova, u natpisnim pločama na poslovnim 

zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i 

svečanim prostorijama kao i u zaglavljima službenih 

akata koja donose. 

Članak 57. 

Općina Nijemci, u skladu s mogućnostima financijski 

pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju 

pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja 

nacionalnog i kulturnog identiteta. 

Općina Nijemci osigurava sredstva za rad vijeća 

nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine. 

 

VIII. UPRAVNA TIJELA 

Članak 58. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine Nijemci, utvrđenih zakonom i ovim Statutom 

ustrojavaju se upravna tijela. 

Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela uređuje se 

posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

Upravnim odjelom općine Nijemci upravlja pročelnik 

kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski 

načelnik. 

Pročelnik ima obvezu i dužnost, odnosno pravo, biti 

nazočan na sjednicama Općinskog vijeća općine 

Nijemci. 

Članak 59. 

Upravni odjel Općine Nijemci u području za koje su 

ustrojen i okviru djelokruga utvrđenog posebnom 

odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje 

općih i pojedinačnih akata tijela Općine Nijemci te u 

slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane 

mjere. 

Članak 60. 

Upravni odjel Općine Nijemci samostalan je u okviru 

svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno 

obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je 

općinskom načelniku. 

Članak 61. 

Sredstva za rad  upravnih odjela Općine Nijemci 

osiguravaju se u Proračunu Općine Nijemci  i iz drugih 

prihoda sukladno sa zakonom. 

 

IX . JAVNE SLUŽBE 

Članak 62. 

Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava 

obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju 

svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, 

društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom 

utvrđeno da se obavljaju kao javna služba. 

Članak 63. 

Općina Nijemci osigurava obavljanje djelatnosti iz 

članka 63. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih 

društava, javnih ustanova, i drugih pravnih osoba. 

Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike 

jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, 

trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je 

osnivač Općina Nijemci. 

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Nijemci može 

povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama na 

temelju ugovora o koncesiji. 

 

X IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE NIJEMCI 

Članak 64. 

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 

koja pripadaju Općini, čine imovinu Općine Nijemci. 

Članak 65. 

Imovinom Općine upravljaju  općinski načelnik i 

Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta 

pažnjom dobrog domaćina. 

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom 

Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja 

imovinom na temelju općeg akta Općinskog vijeća o 

uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Općine.  

Članak 66. 

Općina Nijemci ima prihode kojima u okviru svog 

samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

Prihodi Općine Nijemci su: 

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama 

općinskog vijeća, 

- prihodi od imovine i imovinskih prava u 

vlasništvu Općine, 

- prihod od  trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima 

Općina ima udjele, 

- prihodi od koncesija, 

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom, 

- udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u 

porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema 

posebnom zakonu, 

- sredstva pomoći i dotacije Republike 

Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i 

- drugi prihodi određeni zakonom. 

-  
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Članak 67. 

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni 

iznosi izdataka i drugih plaćanja Općina Nijemci 

iskazuje u proračunu Općine. 

Svi prihodi i primici moraju biti raspoređeni u 

proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu. 

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i 

uravnoteženi s prihodima i primicima. 

Članak 68. 

Proračun Općine Nijemci i odluka o izvršavanju 

proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za 

godinu za koju je donesen. 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, 

koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca. 

Članak 69. 

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 

proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim 

zakonom. 

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne 

može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće 

donosi odluku o privremenom financiranju na način i 

postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje 

od prva tri mjeseca proračunske godine. 

Članak 70. 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i 

primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, 

proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih 

izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. 

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i 

dopunama proračuna  po postupku propisanom za 

donošenje proračuna. 

Članak 71. 

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine 

nadzire Općinsko vijeće. 

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja 

proračunskih sredstva Općine nadzire Ministarstvo 

financija. 

 

XI. AKTI OPĆINE 

Članak  72. 

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih 

zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, 

proračun, odluku o izvršavanju proračuna, odluke i 

druge opće akte i zaključke. 

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne 

akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim 

stvarima. 

Članak 73. 

Općinski načelnik u poslovima iz ovog djelokruga 

donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada 

je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog 

vijeća. 

Članak 74. 

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 

preporuke. 

Članak 75. 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz 

članka 91. ovog Statuta, na način i u postupku 

propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad 

zakonitošću rada upravnog odjela. 

Članak 76. 

Upravni odjeli općine Nijemci u izvršavanju općih 

akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima 

rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima 

fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari). 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, 

može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 

Vukovarsko-srijemske županije ili pokrenuti upravni 

spor. 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju 

odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih 

propisa. 

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 

pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 

odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, 

povjerene javne ovlasti. 

Članak 77. 

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje 

donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i  

općinski načelnik obavljaju nadležna tijela državne 

uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom 

zakonu. 

Članak 78. 

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća 

u njegovom samoupravnom djelokrugu obavljaju 

nadležna tijela Državne uprave, svako u svojem 

djelokrugu. 

Članak 79. 

Detaljnije odredbe o aktima Općine Nijemci u postupku 

donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog 

vijeća. 

Članak 80. 

Opći akti se prije nego što stupe na snagu objavljuju u 

Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije. 

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, 

osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim 

aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana 

od dana objave. 

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 

 

XII. JAVNOST RADA 

Članak 81. 

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih 

odjela Općine je javan. 
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Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu 

pratiti rad općinskog vijeća u skladu s odredbama 

Poslovnika o radu Općinskog vijeća. 

Članak 82. 

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica, 

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

službenom glasilu Općine Nijemci,  i na internetskim 

stranicama Općine. 

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se: 

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 

oblicima javnog priopćavanja te objavljivanjem općih 

akata i drugih akata općinskog načelnika u Službenom 

vjesniku Vukovarsko – srijemske županije i na 

internetskim stranicama Općine 

Javnost rada upravnih odjela  Općine osigurava se 

izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima 

javnog priopćavanja. 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 83. 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 

vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Odbor 

za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća. 

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 

predsjedniku Općinskog vijeća 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 

odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 

promjeni Statuta. 

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka 

da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti  

prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red 

Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od 

dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.  

Odbor za statut i Poslovnik može predložiti promjene 

Statuta radi usklađivanja Statuta sa zakonom bez 

prethodne rasprave. 

Članak 84. 

Članovi općinskog vijeća zatečeni na dužnosti u 

trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) 

nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg 

mandata. 

Osoba zatečena na dužnosti zamjenika općinskog 

načelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

144/20) nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka 

tekućeg mandata. 

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije, osim članaka 49. koji stupaju na snagu na dan 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih 

redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i 

župane. 

Članak 85. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut 

Općine Nijemci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-

srijemske županije broj 04/13, 03/18, 03/19, 03/20). 

 

KLASA: 012-03/21-01/01 

URBROJ: 2188/06-01-21-2 

Nijemci,  19. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Mirko Jurišić 

 

 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj 

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

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

123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. Statuta Općine 

Nijemci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije br. 04/13, 03/18, 03/19, 03/20),Općinsko 

vijeće Općine Nijemci na svojoj 37. sjednici održanoj  

19. veljače 2021.  godine donosi 

 

POSLOVNIK 

Općinskog vijeća Općine Nijemci 

 

I UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način 

konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanja prava, 

obveze i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 

dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog 

vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak 

donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i 

tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga 

pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine 

Nijemci. 

Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje 

odnose se jednako na muški i ženski rod. 

 

II KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 2.  

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na 

način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a 

Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika 

Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj 

sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. 

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora 

predsjednika predsjedava prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako 

je više lista dobilo isti broj glasova sjednici predsjedava 

prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni 

broj na glasačkom listiću. 
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Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Općinskog 

vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog 

vijeća glede predsjedavanja i vođenja sjednice. 

Članak 3. 

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća bira se 

Mandatno povjerenstvo, Odbor za izbor i imenovanje i 

predsjednik Općinskog vijeća na prijedlog 

predsjedatelja ili najmanje 1/3 (jedne trećine) vijećnika.  

Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim 

izborima vijećnici polažu prisegu. 

Predsjedatelj izgovara prisegu slijedećeg sadržaja:  

«Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u 

Općinskom vijeću Općine Nijemci obavljati savjesno i 

odgovorno, i da će se u svom radu držati Ustava 

Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Nijemci  

te ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike 

Hrvatske i Općine Nijemci. 

Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje 

predsjedatelju odnosno predsjedniku Općinskog vijeća. 

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj 

sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati 

dužnost vijećnika prilaže prisegu na prvoj sjednici na 

kojoj je nazočan. 

Članak 4. 

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata 

vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika. 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke 

stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje 

je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, 

a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj 

kandidacijske liste. 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više 

političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s 

određene liste, a određuje ga politička stranka sukladno 

sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke 

stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se 

dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga 

prvi sljedeći neizabrani kandidat s određene liste. 

Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu 

odnosno postignutom dogovoru obavijestiti nadležni 

upravni odjel. 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača 

zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 

Članak 5. 

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika 

Općinskog vijeća, članova Mandatne komisije i Odbora 

za izbor i imenovanje, predsjednik Općinskog vijeća ili 

najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu 

dnevnog reda konstituirajuće sjednice. 

 

III PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 

Članak 6. 

Prava i dužnosti vijećnika propisani su Statutom 

Općine Nijemci. 

 

Članak 7. 

Pročelnik nadležnog upravnog odjela Općine Nijemci, 

ili osoba koju on odredi, dužan je vijećniku pružiti 

obavijest i uvide u materijal o temama koje su na 

dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se 

pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog 

tijela čiji je član, a  i druge obavijesti koje su mu kao 

vijećniku potrebne. 

Vijećnik može zatražiti obavijest i objašnjenja od 

predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih 

tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju. 

Članak 8. 

Nadležni upravni odjel Općine Nijemci dužan je pružiti 

pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a 

napose u izradi prijedloga koje on donosi, u obavljanju 

poslova i zadataka a koje mu je povjerilo radno tijelo 

Općinskog vijeća, odnosno da mu osigura dopunsku 

dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na 

dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih 

tijela, a može tražiti i stručne obavijesti ili objašnjenja 

radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na 

koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika. 

Članak 9. 

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub 

vijećnika prema stranačkoj pripadnosti te Klub 

nezavisnih vijećnika. 

Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana. 

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju 

obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti 

svoja pravila rada, te podatke o članovima. 

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima 

vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti  za 

rad ( prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i 

dostavu materijala i dr.). 

 

IV PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 

POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 10. 

Vijeće ima predsjednika  i dva potpredsjednika. 

Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće, 

javnim glasovanjem. 

Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz redova 

predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda 

predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom 

obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 

Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog 

samo za jednog kandidata. 

Članak 11. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja 

glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i 

potpredsjednika  niti jedan kandidat ne dobije potrebnu 

većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja još 

jednom, a potom se moraju predložiti novi kandidati i 
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ne može se više od dva puta glasovati za istog 

kandidata. 

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo 

predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom 

glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili 

najviše glasova. 

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o 

istim kandidatima se ponavlja. 

Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat 

ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak 

u cijelosti. 

Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik 

Vijeća određuje potpredsjednika koji ga zamjenjuje u 

slučaju njegova odsutnosti ili spriječenosti. 

Članak 12. 

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća  

propisana su Statutom Općine Nijemci i ovim 

Poslovnikom . 

Članak 13. 

Predsjednik Općinskog vijeća, za pripremu sjednice 

Općinskog vijeća,  prema potrebi, poziva predsjednike 

klubova vijećnika, a može pozvati i predsjednike 

stranaka koje su zastupljene u Općinskom vijeću. 

Članak 14. 

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i 

organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 

pročelnik upravnog odjela Općine Nijemci koji obavlja 

stručne poslove za Općinsko vijeće. 

Pročelnici upravnih odjela općine Nijemci ima pravo i 

obvezu biti nazočan na sjednicama Općinskog vijeća. 

 

V. RADNA TIJELA 

Članak 15. 

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom 

Općine su: 

1. Mandatno povjerenstvo, 

2. Odbor za izbor i imenovanja, 

3. Odbor  za Statut i Poslovnik, 

4. Odbor za proračun i financije, 

Djelokrug rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka te 

njihov sastav utvrđen je Statutom. 

Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog članka, 

Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga 

radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga 

Općinskog vijeća. 

Članovi radnih tijela mogu biti i osobe koji nisu  članovi 

Općinskog vijeća. 

Predsjednik radnog tijela bira se, u pravilu, između 

vijećnika, a o prijedlogu kandidata za predsjednike i 

članove radnih tijela glasuje se u cjelini. 

Članak 16. 

Mandatno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana. 

Mandatno povjerenstvo  bira se na prvoj sjednici 

Općinskog vijeća iz redova vijećnika. 

Članak 17. 

Odbor  za izbor i imenovanja čine predsjednik i dva 

člana. 

Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici 

Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika 

Općinskog vijeća. 

Članak 18. 

Odbor  za Statut  i  Poslovnik čine predsjednik i dva 

člana. 

Članak  19. 

Odbor za proračun i financije ima predsjednika i dva 

člana. 

Članak 21. 

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi 

Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog 

tijela. 

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima 

obavijestiti predlagatelja akta, općinskog načelnika i 

Općinsko vijeće. 

Radna tijela biraju se na mandatno razdoblje, a 

odlukom o osnivanju može biti određeni i kraći rok. 

Odlukom Općinskog vijeća članovi radnih tijela mogu 

biti razriješeni prije isteka mandata na koji su 

imenovani. 

Radno tijelo radi na sjednicama. O radu tijela vodi se 

zapisnik. Predsjednik radnog tijela saziva sjednice, 

predlaže dnevni red, rukovodi  radom sjednice i 

potpisuje akte radnog tijela. 

Radno tijelo može održavati sjednice ako je istoj 

nazočna većina članova, a odlučuje javnim 

glasovanjem većinom nazočnih članova. Ako je 

predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan, 

zamjenjuje ga član kojeg odredi radno tijelo. 

Predsjednik radnog tijela saziva sjednice po svojoj 

ocijeni, a dužan ju je sazvati kad to zatraži Općinsko 

vijeće ili dva člana radnog tijela, u roku 3 dana. 

Ukoliko ne sazove sjednicu radnog tijela, sazvati će je 

predsjednik Općinskog vijeća. 

 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

Članak 22. 

Općinski načelnik na prvoj sjednici Općinskog vijeća 

polažu prisegu. 

Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu slijedećeg 

sadržaja: 

«Prisežem svojom čašću da ću dužnost općinskog 

načelnika Općine Nijemci obavljati savjesno i 

odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava 

Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Nijemci 

te da će se zauzimati za svekoliki napredak Republike 

Hrvatske i Općine Nijemci». 

Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege 

proziva općinskog načelnika, a općinski načelnik nakon 

što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i 
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izgovaraju: «Prisežem» te pristupaju i potpisuju izjavu 

o prisezi. 

Članak 23. 

Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog 

vijeća. 

Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke 

dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu uvrštene 

u dnevni red sjednice Općinskog vijeća. 

Članak 24. 

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i 

radnog tijela Općinskog vijeća, sudjeluje  njihovom 

radu, te obavještava općinskog načelnika o stajalištima 

i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela. 

Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, 

Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li se da je 

prisutnost izvjestitelja nužna,  raspravu o toj temi 

prekinuti ili odgoditi. 

Članak 25. 

O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i 

predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju 

općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije tri dana 

prije dana održavanja sjednice. 

Članak 26. 

Način i postupak pokretanja razrješenja općinskog 

načelnika propisan je zakonom i  Statutom Općine 

Nijemci. 

 

VII. AKTI VIJEĆA I POSTUPAK ZA NJIHOVO 

DONOŠENJE 

Članak 27. 

Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja 

utvrđenim zakonom, Statutom  i ovim Poslovnikom, 

izvršavajući poslove iz svog djelokruga rada, odluke, 

planove, preporuke, zaključke, zaključni račun 

odnosno godišnji obračun, rješenja te daje autentična 

tumačenja Statuta ili drugih općih akata Općinskog 

vijeća. Akte u pravilu potpisuje predsjednik Općinskog 

vijeća, odnosno osoba koja je predsjedavala sjednicom 

Općinskog vijeća na kojoj ja akt usvojen. 

Članak 28. 

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata 

Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke 

odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici 

Općinskog vijeća. 

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u 

pismohrani Općine. 

Članak 29. 

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, 

odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje 

bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u 

Službenom vjesniku VSŽ. 

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se 

nadležni upravni odjel općine Nijemci. 

Članak 30. 

Odluka se donosi kao akt uređivanja unutarnjeg 

ustrojstva, načina rada i odnosa u Općinskom vijeću. 

Odlukom se odlučuje o izboru odnosno imenovanju ili 

razrješenju, o imenovanju određenih radnih tijela, o 

davanju suglasnosti i drugo kada je utvrđeno Statutom 

i drugim općim i posebnim aktom Općinskog vijeća. 

Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi važni za 

pučanstvo Općine Nijemci, pravne osobe i druge 

građane, utvrđuju se njihova prava i dužnosti odnosno 

druga pitanja od općeg interesa za Općinu kada je to 

zakonom ili Statutom propisano. 

Članak 31. 

Preporukom se izražava mišljenje o pojedinim 

pitanjima od općeg interesa, načinima rješavanja 

pojedinih problema, ukazuje se na važnost pojedinih 

pitanja koji se odnose na primjenu općih ili posebnih 

propisa odnosno statuta ili drugih akata što ih je 

donijelo Općinsko vijeće. 

Preporukom se nadalje izražava mišljenje u svezi 

usklađivanja odnosa i međusobne suradnje s drugim 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 

o pitanjima iz zajedničkog interesa te predlaganje 

načina i mjera koje bi trebalo poduzimati radi 

rješavanja pojedinih pitanja u skladu s interesima 

Općinskog vijeća. 

Članak 32. 

Zaključcima Općinsko vijeća utvrđuje stajalište o 

određenim događajima i pojavama. 

Općinsko vijeće može na temelju ocjene stanja u 

pojedinom području zaključcima zauzimati stajalište, 

izražavati mišljenje ili utvrđivati obveze radnih tijela i 

drugih tijela u pogledu pripremanja akata za 

izvršavanje zakona, Statuta i drugih akata koje donosi 

Općinsko vijeće ili u pogledu obavljanja drugih poslova 

iz njihovog djelokruga rada. 

Zaključcima radna tijela Općinskog vijeća izražavaju 

mišljenje, zauzimaju stajalište i podnose prijedloge o 

temama koje su razmatrale. 

Rješenjem općinsko vijeće u svom djelokrugu odlučuje 

o izboru i imenovanju, odnosno razrješenju, te o 

davanju suglasnosti na izbor i imenovanje.  

Rješenjem se rješavaju i druga pojedinačna pitanja, ako 

je zakonom, propisom donesenim na temelju zakona, 

Statutom Općine ili ovim Poslovnikom tako propisano. 

Članak 33. 

Radna tijela donose zaključke i preporuke. 

Članak 34. 

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko 

vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, općinski načelnik, 

radna tijela Općinskog vijeća,  upravni odjel općine 

Nijemci, te građani i pravne osobe, osim ako je 



Broj 3. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 205 

    

zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu 

podnijeti samo određena tijela. 

Članak 35. 

Prijedlog za donošenje odluke podnosi se predsjedniku 

Općinskog vijeća. 

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni 

prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama 

ovog Poslovnika zatražiti će od predlagatelja da u 

određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s 

odredbama ovog Poslovnika. 

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta 

ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku 

rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim 

Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u 

roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, 

smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću. 

Članak 36. 

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta. 

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje i  

tekst prijedloga akta. Uz prijedlog akta može se 

podnijeti i odgovarajuća dokumentacija. 

Prijedlog akta upućuje se nadležnom radnom tijelu 

vijeća te načelniku ukoliko on nije predlagač. 

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na 

početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i 

kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se 

predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, 

dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg 

stupanja na snagu. 

Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku 

rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i 

izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o 

izraženim mišljenjima i primjedbama. 

Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o 

aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i 

izvjestitelj radnih tijela i Odbor za Statut i Poslovnik. 

Članak 37. 

Prije rasprave o prijedlogu Odluke na sjednici 

Općinskog vijeća prijedlog razmatra radno tijelo u 

čijem djelovanju su pitanja koja se utvrđuju odlukom. 

Kad razmotri prijedlog Odluke nadležno radno tijelo 

podnosi izvješće Općinskom vijeću sa 

stavovima,prijedlozima i primjedbama iznesenim 

tijekom njegova razmatranja. 

Izvješće radnih tijela upućuje se predsjedniku Vijeća 

koji ga dostavlja predlagatelju Odluke, svim 

vijećnicima te načelniku ako on nije predlagač. 

Članak 38. 

Rasprava o prijedlogu Odluke u Vijeću obuhvaća 

uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu o 

pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih tijela, 

raspravu o podnesenim amandmanima i donošenje 

Odluke. 

Članak 39. 

Predlagatelj Odluke, odnosno njegov predstavnik, 

može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno 

izlaganje te obrazloženje prijedloga. 

Predlagatelj Odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku 

rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoje mišljenje i 

izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i 

primjedbama. Načelnik odnosno njegov predstavnik  

može tražiti riječ u tijeku rasprave o Odluci i kad 

načelnik nije predlagatelj, a ista prava imaju i 

izvjestitelji radnih tijela. 

Članak 40. 

Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga Odluke 

podnosi se u pravilu u pisanom obliku, kao amandman, 

uz obrazloženje prije rasprave o predloženoj odluci. 

Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni 

predstavnici predlagatelja Odluke. 

Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća a vijećnik 

može amandman podnijeti usmeno na prijedlog Odluke 

i na sjednici u tijeku rasprave. 

Predlagatelj i načelnik, odnosno njegov predstavnik, 

mogu podnositi amandmane do zaključenja rasprave. 

Članak 41. 

O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj i načelnik, 

neovisno da li je predlagatelj Odluke ili ne. 

Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu usmeno i 

iznosi se tijekom rasprave ili neposredno prije 

glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima. 

Članak 42. 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članka 

prijedloga Odluke na koju se odnose. 

Ako je amandman podnio predlagatelj Odluke ili ako se 

predlagatelj sa njim složio isti je sastavni dio Odluke te 

se o njemu ne glasuje. 

Ako je na jedan članak prijedloga podneseno više 

amandmana najprije se glasuje o amandmanu koji 

najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom 

kriteriju o ostalim amandmanima. 

Članak 43. 

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge 

odluka kojima se određuje isto područje, predsjednik 

Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine 

prijedloge odluka u jedan prijedlog. 

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog 

vijeća će unijeti prijedloge  odluka u prijedlog dnevnog 

reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojima su 

dostavljeni. 

Članak 44. 

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga 

akta može trajati najduže pet  minuta, a za prijedlog 

proračuna i prijedlog prostornog plana petnaest  minuta. 

Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti 

duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od 

propisanog stavkom 1. ovog članka. 
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VIII. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG 

OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE 

Članak 45. 

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za slijedeće 

dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o 

izvršenju proračuna Općine podnosi općinski načelnik  

kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima 

propisanim zakonom. 

Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna 

povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije 

glasovanja o proračunu u cjelini. 

Članak 46. 

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

donosi se većinom glasova svih vijećnika. 

 

IX. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

Članak 47. 

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u 

skladu s odredbama Statuta Općine Nijemci. 

Članak 48. 

Prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika o 

pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može 

podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika. 

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti 

potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje 

zaključka o traženju izvješća općinskog načelnika. U 

prijedlogu mora biti jasno postavljeno,  formulirano i 

obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće. 

Članak 49. 

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za 

traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice 

Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka 

prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od 

dana primitka. 

Članak 50. 

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za 

traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog 

vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. 

Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se 

očitovati na podneseni prijedlog. 

Članak 51. 

Raspravu o izvješću općinskog načelnika Općinsko 

vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju 

koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto 

ili donošenjem zaključaka kojim se od općinskog 

načelnika traži izvršavanje općih akata Općinskog 

vijeća. 

Članak 52. 

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća 

općinskog načelnika mogu prijedlog povući najkasnije 

prije odlučivanja o prijedlogu. 

Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika 

nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno 

podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije 

proteka roka od 60 dana kada je Općinsko vijeće 

donijelo zaključak kojim se prihvaća prijedlog za 

traženje izvješća od općinskog načelnika. 

 

X. SAZIVANJE SJEDNICE, RED NA SJEDNICI  I 

DONOŠENJE AKATA 

Članak 53. 

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 

Općinskog vijeća po potrebi a najmanje jednom u tri 

mjeseca. 

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu 

Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje 

jedne trećine vijećnika ili na prijedlog općinskog 

načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. 

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan 

od vijećnika odnosno općinskog načelnika. 

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi 

utvrđeni dnevni red. 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 

sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će 

sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana. 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka 

sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne 

trećine vijećnika, sazvati nadležno tijelo državne 

uprave nadležnog za poslove lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti 

predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 

Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2, 4, i 5. 

ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana 

sazivanja. 

Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2, 4, 5. i 

6. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 

ništavima. 

Članak 54. 

Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim 

pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na 

drugi način. 

Poziv na sjednicu sa materijalima koje se odnose na 

prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 3 dana 

prije održavanje sjednice. Samo iz opravdanih razloga 

ovaj rok se može skratiti. 

U slučaju hitnosti sjednice Općinskog vijeća mogu se 

sazvati i telefonom odnosno putem medija. 

Poziv i materijal za sjednicu se može dostaviti i 

elektroničkim putem.  

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti 

razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje 

predsjednik Općinskog vijeća. 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se 

vijećnicima, općinskom načelniku, pročelnicima 



Broj 3. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 207 

    

upravnih odjela Općine Nijemci, kao i drugim osobama 

koje odredi predsjednik Vijeća. 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice Općinskog vijeća mogu se održavati 

elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Općine. 

 

Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog 

vijeća u slučaju iz prethodnog stavka održava 

izjašnjavanjem elektroničkom poštom, predsjednik u 

pozivu za sjednicu određuje dan i vrijeme održavanja 

sjednice, dan i vrijeme  u kojem se dostavljaju 

amandmani i u kojem se ovlašteni predlagatelj 

izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u kojem se 

glasuje po predloženim točkama dnevnog reda.  

Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se dostavlja 

predsjedniku i službeniku nadležnog upravnog odjela 

koji sastavlja zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća i 

ostalim vijećnicima (odgovori svima/Reply All). 

Glasovanje se može provesti i putem programskog 

rješenja (aplikacije). 

Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan u 

stavku 7. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog 

Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu 

materijala, predlaganju točaka dnevnog reda, dostavu 

amandmana i glasovanju. 

Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog 

vijeća održava putem video konferencije, na sjednicu 

sazvanu i održanu putem video konferencije 

primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za 

sazivanje sjednice, dostavu materijala, predlaganju 

točaka dnevnog reda, postavljanju vijećničkih pitanja, 

dostavi amandmana, održavanju reda na sjednici i 

glasovanju. 

Na sjednicu Općinskog vijeća kada se za to ukaže 

potreba, uz osiguranje prostornih uvjeta mogu se 

pozvati dužnosnici, direktori javnih poduzeća, 

ravnatelji ustanova i druge osobe za koje postoji 

potreba prema sadržaju dnevnog reda. 

Članak 55. 

Kada se o nekom pitanju raspravlja bez nazočnosti 

javnosti, materijal za takve rasprave ne mora se 

dostavljati u pisanom obliku. O održavanju sjednice bez 

nazočnosti javnosti odlučuje predsjednik Općinskog 

vijeća. 

Prije prelaska na razmatranje pitanja iz prethodnog 

stavka predsjednik Vijeća će zamoliti osobe, čija 

nazočnost nije potrebna, da napuste dvoranu, a zatim će 

vijećnike obavijestiti o razlozima održavanja sjednice 

bez nazočnosti javnosti. 

Članak 56. 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže 

predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu. 

Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge 

sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i 

dostavljene prije upućivanja pisanih poziva za sjednicu 

Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda 

sjednice. 

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice. 

Predsjednik vijeća stavlja na raspravu prijedlog 

dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve 

predmete iz djelokruga vijeća što su mu u rokovima i 

na način predviđen Poslovnikom podnijeli ovlašteni 

predlagači. 

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik 

Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu 

predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini 

predmet  izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže 

dopunu dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za 

dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni. 

Prije  glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, 

predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti. 

Ako predsjednik vijeća nije u prijedlog dnevnog reda 

unio predmet što ga je bio predložio ovlašteni predlagač 

u roku i na način predviđen Poslovnikom, a predlagač 

ostane pri svom prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje na 

sjednici bez rasprave, isto tako se pristupa s 

prijedlogom što ga ovlašteni predlagač podnese poslije 

sazivanja sjednice Vijeća. 

Članak 57. 

Dnevni red  se usvaja većinom glasova nazočnih 

članova Vijeća. 

Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno 

odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 

vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red. 

Sjednici vijeća predsjedava predsjednik. 

Predsjednika vijeća kada je spriječen ili odsutan 

zamjenjuje potpredsjednik kojeg odredi predsjednik. 

Ako predsjednik nije odredio potpredsjednika 

sjednicom predsjedava potpredsjednik koji je prvi 

izabran. 

Ukoliko niti potpredsjednici vijeća nisu nazočni 

sjednici vijeća sjednicom predsjedava član kojeg  

odredi vijeće. 

Članak 58. 

U radu i odlučivanju na sjednici vijeća imaju pravo 

sudjelovati svi vijećnici. 

Članak 59. 

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je 

pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži 

i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća. 

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava. 

Članak 60. 

Red na sjednici osigurava predsjednik. 
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Za provedbu reda na sjednici predsjednik može izreći 

mjere; opomenu, oduzimanje riječi i isključivanje sa 

sjednice.  

Ako predsjednik ne može održati red  na sjednici, 

odredit će se kratak prekid sjednice. 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se 

raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, 

govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim 

upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u 

svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu 

Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga 

opomenuti. 

Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem 

zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik 

Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i 

udaljiti ga sa sjednice. 

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz 

stavka 5. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će 

utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji 

prilikom glasovanja. 

Članak 61. 

Za pravovaljanost odlučivanja  na sjednici vijeća, 

potrebno je da je nazočna većina vijećnika. 

Nazočnost većine vijećnika utvrđuje se brojanjem ili 

prozivanjem vijećnika. Nazočnost se mora utvrditi: 

- na početku sjednice, 

- kada predsjednik tijekom sjednice ocijeni da 

nije nazočan dovoljan broj vijećnika, 

- kad to zatraži najmanje 1/3 vijećnika . 

Kad predsjednik utvrdi da postoji potreban broj 

nazočnih otvara sjednicu. Ako predsjednik na  

početku sjednice utvrdi da nije nazočan potreban broj 

vijećnika, odgađa sjednicu za određeni dan i sat. 

Sjednicu će predsjednik prekinuti ili odgoditi i ako za 

njenog trajanja utvrdi da nema više potrebnog broja 

nazočnih vijećnika. 

O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju vijećnici koji 

nisu nazočni. 

Članak 62. 

Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka Vijeće 

može odlučivati da sjednicu prekine i zakaže za 

određeni dani sat o čemu se pismeno izvješćuju samo 

vijećnici koji nisu nazočni. 

O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se bez 

rasprave. 

Klub vijećnika može zatražiti prekid sjednice radi 

dogovora o pojedinoj točki dnevnog reda, te se o istom 

prijedlogu ne glasuje, već je predsjedatelj dužan Klubu 

omogućiti prekid sjednice. 

Klub vijećnika može zatražiti prekid sjednice iz 

prethodnog stavka samo jednom za vrijeme održavanja 

sjednice. 

Članak 63. 

Pri utvrđivanju dnevnog reda usvaja se zapisnik o radu 

na prethodnoj sjednici. Vijećnik ima pravo podnijeti 

primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. 

O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se na 

sjednici bez rasprave. Ako se primjedbe prihvate, u 

zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene. Zapisnik 

na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik koji je 

izmijenjen u skladu s prihvaćenim primjedbama smatra 

se usvojenim. 

 

Članak 64. 

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na 

raspravljanje o pojedinim pitanjima i to redoslijedom 

utvrđenim u dnevnom redu. 

U tijeku sjednice Vijeća može se izmijeniti redoslijed 

razmatranja pojedinih pitanja. 

Na početku rasprave o svakom pitanju predlagač može 

dati dopunsko usmeno obrazloženje. 

Članak 65. 

Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se 

predsjedniku  prije rasprave, u tijeku rasprave sve do 

njezinog  zaključenja. 

Sudionik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje 

deset minuta, a predsjednici klubova do petnaest 

minuta. Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može 

govoriti i dulje. 

Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim su se 

prijavili. 

Predsjednik može dopustiti da i mimo reda govori 

predstavnik predlagača. 

Članak 66. 

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili 

povredi utvrđenog dnevnog reda kao i vijećniku koji 

zatraži riječ da bi ispravio navod za koji se drži da je 

netočno izložen, predsjednik daje riječ čim je ovaj 

zatraži. 

Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute. 

Članak 67. 

O pojedinom predmetu raspravlja se dok ima 

prijavljenih govornika. 

U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi mišljenje, 

tražiti objašnjenja te postavljati pitanja u svezi 

predloženim rješenjima. 

Predsjednik zaključuje raspravu kad utvrdi da nema 

više prijavljenih govornika. 

Članak 68. 

Predlagač može svoj prijedlog povući dok o njemu još 

nije donesen zaključak. O povučenom prijedlogu 

prestaje rasprava. 

Povučeni prijedlog ne može se ponovo podnijeti na istoj 

sjednici. 

Članak 69. 
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Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave, 

osim ako je Poslovnikom određeno da se odlučuje bez 

rasprave. 

O prijedlogu Odluke ili drugog akta glasuje se poslije 

zaključenja rasprave. 

Članak 70. 

Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće ne 

odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno. 

Ako Vijeće odluči da glasovanje bude tajno, njega će 

provesti predsjednik uz pomoć dvaju vijećnika koje 

izabere Vijeće. 

Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste boje i 

veličine. 

Svaki vijećnik dobiva po prozivanju glasački listi, koji 

kad ispuni stavlja u glasačku kutiju.  

Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih se ne 

može točno utvrditi je li vijećnik glasovao za ili protiv 

prijedloga. 

O tajnom glasovanju vodi se posebni zapisnik. 

Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja. 

Članak 71. 

Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova, ukoliko 

je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina 

vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim 

Poslovnikom nije drugačije određeno. 

Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće 

donosi slijedeće akte: 

- Statut Općine, 

- proračun i odluka i izvješće o izvršenju 

proračuna, 

- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 

potpredsjednika vijeća, 

- odluku o raspisivanju referenduma o 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih 

Statutom Općine Nijemci. 

- odluku o raspisivanju referenduma o 

razrješenju načelnika 

Članak 72. 

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik. 

Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivosti 

stvari ili kada je sa rasprave o nekom pitanju isključena 

javnost vodi se odvojeni zapisnik. 

Članak 73. 

Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto održavanja 

sjednice, imena nazočnih i odsutnih vijećnika, imena 

ostalih sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s 

nazivom pitanja o kojima je raspravljalo i odlučivalo, 

rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima te naziv 

Odluke i drugih akata donesenih na sjednici. 

U zapisnik se unose izlaganja i rasprave kada to 

vijećnik izričito zahtjeva. 

Cijeli tijek sjednice se može snimati ukoliko je isto 

tehničko izvodljivo a odluku o snimanju sjednice 

donosi predsjednik vijeća. Snimka se pohranjuje 

zajedno s usvojenim zapisnikom. 

Usvojeni zapisnik potpisuje zapisničar i predsjednik 

vijeća odnosno predsjedatelj. 

Članak 74. 

Vijećnik može postaviti do tri pitanja koja moraju  biti 

kratko i jasno formulirana i u pravilu takva da se na njih  

može odgovoriti odmah ili bez pripreme. 

Postavljanje pitanja ne može trajati dulje od dvije 

minute a odgovor do četiri minute. 

Ako vijećniku ne može biti odgovoreno usmeno na 

postavljeno pitanje će dobiti pisani odgovor u roku od 

petnaest dana od dana postavljanja pitanja. 

 

XII.  IZBORI I IMENOVANJA 

Članak 75. 

Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira i 

razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku 

propisani Statutom Općine i ovim Poslovnikom. 

Članak 76. 

Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu 

predsjedniku Općinskog vijeća te obavljaju poslove iz 

njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti. 

Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili 

odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik kojeg on ovlasti. 

Ako ovlaštenja nema zamjenjuje ga potpredsjednik koji 

je prvi izabran, a ako je i on spriječen zamjenjuje ga 

drugi potpredsjednik. 

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, 

potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 

Članak 77. 

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 

jedne trećine vijećnika može se pokrenuti postupak 

razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog 

vijeća. 

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u 

pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje 

prijedloga, uz potreban broj potpisa vijećnika. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog 

uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se 

mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je 

prijedlog zaprimljen. 

Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju 

predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća, 

mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im 

prestaju izborom novog predsjednika Općinskog 

vijeća.  

Članak 78. 

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu 

dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog 

predsjednika Općinskog vijeća. 

Članak 79. 

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog 

vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, 

potpredsjednik Općinskog vijeća koji je prvi izabran 
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ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere 

novi predsjednik. 

Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od 

donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati 

novog predsjednika. 

 

XIV. JAVNOST RADA 

Članak 80. 

Sjednice Općinskog vijeća su javne. 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici 

medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju 

remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno 

razgovarati, upotrebljavati mobitel i drugo). 

Ukoliko je broj osoba koji prati rad Općinskog vijeća 

veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik 

Općinskog vijeća određuje broj osoba  koje mogu 

pratiti rad Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće ili njegovo radno tijelo može odlučiti 

da sjednicu ili pojedini dio sjednice održe bez 

nazočnosti javnosti. 

Odluku o održavanju sjednice ili dijela sjednice bez 

nazočnosti javnosti Općinsko vijeće donosi na prijedlog 

predsjednika Općinskog vijeća, predsjednika radnog 

tijela, načelnika ili najmanje 1/3 vijećnika, bez 

rasprave. 

Kada se sjednica održava bez nazočnosti javnosti, o 

radu sjednice ili dijela sjednice s kojeg je javnost bila 

isključena, javnost se obavješćuje putem službenog 

priopćenja  za javnost. 

Službeno priopćenje za javnost daje predsjednik 

Općinskog vijeća ili osoba koju on ovlasti. 

U radu Općinskog vijeća javnost se obavještava objava 

u službenom glasilu Općine Nijemci, oglasne ploče i 

objavom na web stranicama Općine. 

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podatci, koji 

su u skladu s posebnim propisima klasificirani 

određenim stupnjem tajnosti. 

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o 

rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može 

se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva 

priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog 

vijeća. 

 

XV. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE 

Članak 81. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objave,  a objaviti će se u Službenom vjesniku VSŽ. 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti 

Poslovnik Općinskog vijeća općine Nijemci od 

16.03.2013. godine  i sve njegove izmjene i dopune. 

 

KLASA: 012-04/21-01/01 

URBROJ: 2188/06-01-21-2 

Nijemci,  19. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Mirko Jurišić 
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OPĆINA TOMPOJEVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Na temelju članka 15. i 16. Pravilnika o proračunskom 

računovodstvu i računskom planu („Narodne novine „ 

br.124/14,115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i 

članka 50 Statuta općine Tompojevci („Službeni 

vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 5/13, 2/15, 

5/16, 2/18, 12/19 i 03/20)  Općinski načelnik  Općine 

Tompojevci dana 15.02.2021. donio je 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o popisu financijske 

imovine, potraživanja, obveza 

i nematerijalne imovine Općine Tompojevci sa 

stanjem na dan 31.12.2020.godine 

Članak 1. 

Ovom odlukom prihvaća se Izvješće Povjerenstva o 

izvršenom popisu financijske imovine potraživanja, 

obveza i nematerijalne imovine Općine Tompojevci sa 

stanjem na dan 31.12.2020.godine. 

Članak 2. 

Ova odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA:406-08/21-01/1 

URBROJ: 2196/07-03-21-1 

Tompojevci, 15.02.2021. 

 

Općinski načelnik: 

Zdravko Zvonarić 
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OPĆINA TORDINCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Na temelju članka 48. Statuta Općine Tordinci  

("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije" 

broj: 9/20), te Odluke o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine 

Tordinci ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

županije" broj:18/14 ) općinski načelnik Općine 

Tordinci  12.02.2021. godine,  donio je  

 

ODLUKU 

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

nekretnine u vlasništvu Općine Tordinci 

Članak 1. 

 Općina Tordinci, prodaje putem javnog natječaja, 

prikupljanjem pisanih ponuda nekretninu – 

Gospodarsko dvorište.  

 

OSNOVNI PODACI O NEKRETNINI:  

 

Adresa nekretnine: Ive Lole Ribara 2, Korođ 

Katastarska općina: Korođ 

Broj zemljišnoknjižnog uloška: 1086 

Broj katastarske čestice:279/16 – Gospodarsko 

dvorište,  

Površina katastarske čestice 7942 m². 

 

 Početna kupoprodajna cijena je procijenjena 

vrijednost nekretnine : 26.500,00kn (slovima: 

svadestšesttisućapetstokuna). 

 Nekretnina se kupuje po načelu „viđeno-

kupljeno“, a što isključuje naknadne prigovore kupca. 

 Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. 

 Postupak natječaja javnim nadmetanjem ili 

prikupljanjem pisanih ponuda provodi Povjerenstvo.   

Članak 2. 

Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda 

kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se 

ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene uz 

najpovoljnije uvjete otplate. 

Članak 3. 

Pisana ponuda mora sadržavati: 

1. ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s 

naznakom prebivališta, odnosno sjedišta,  

2. oznaku nekretnine,  

3. ponuđenu cijenu, naknadu ili zakupninu. 

 Uz ponudu se prilaže:  

1. dokaz o državljanstvu ili registraciji pravne osobe,  

2. dokaz o uplaćenoj jamčevini,  

3. ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene 

predstavnike odnosno punomoćnike), 

Članak 4. 

 Radi ozbiljnosti ponude, ponuditelji su 

obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 10% utvrđene 

početne cijene za nekretninu iz članka 1. odnosno 

2.650,00kn na račun Općine Tordinci 

IBAN:342402006-1845800000, model 68, poziv na 

broj OIB uplatitelja, s naznakom „Jamčevina za 

ponudu-prodaja nekretnina“. 

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina se 

vrača u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu 

odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja.  

Članak 5. 

Rok za podnošenje ponuda je 8(osam) dana od dana 

objave natječaja u dnevnom tisku, odnosno na 

internetskoj stranici Općine  Tordinci 

(www.tordinci.com) i oglasnoj ploči Općine Tordinci. 

 Ponude se dostavljaju preporučenom 

pošiljkom ili osobno, u zatvorenim omotnicama s 

naznakom na omotnici „NATJEČAJ ZA PRODAJU 

NEKRETNINE – NE OTVARAJ“ na adresu: Općina 

Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9. 32214 Tordinci. 

Članak 6. 

Općina Tordinci i najpovoljniji ponuditelj sklopit će 

Ugovor o kupoprodaji nekretnine najkasnije u roku od 

15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o 

utvrđivanju najpovoljnije ponude.  

Članak 7. 

Ugovorenu prodajnu cijenu kupac može platiti 

odjednom ili u obrocima, o čemu se ponuditelj pismeno 

izjašnjava kod davanja ponude.   

Kod plaćanja prodajne cijene odjednom rok plaćanja je 

15 dana od dana sklapanja ugovora. Kod plaćanja 

prodajne cijene u obrocima, prvi obrok iznosi 40% 

ugovorene prodajne cijene umanjene za uplaćenu 

jamčevinu i plaća se u roku od 15 dana od dana 

sklapanja ugovora, a preostali dio duga kupac plaća u 3 

(tri) mjesečna beskamatna obroka. 

Za kašnjenje plaćanja kupac plaća zakonom propisane 

zatezne kamate.  

Članak 8. 

Ugovor o kupoprodaji nekretnine mora biti ovjeren od 

strane javnog bilježnika. Troškove ovjere navedenog 

ugovora snosi kupac, kao i sve druge eventualne 

troškove oko provedbe Ugovora.  

Članak 9. 

Nepotpune i nepravodobno poslane ponude neće se 

razmatrati, kao ni ponude s ponuđenim iznosom nižim 

od utvrđene početne cijene.  

Članak 10. 
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Općina Tordinci zadržava pravo poništenja ovog 

natječaja i neprihvaćanja niti jednog ponuditelja, bez 

obveze obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih 

drugih evidentiranih posljedica. U tom slučaju 

obvezuje se na povrat uplaćene jamčevine.  

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene 

objave u  „Službenom vjesniku“ Vukovarsko srijemske 

županije. 

 

Klasa:943-01/21-01/17 

Urbroj:2188/13-21-01 

Tordinci, 12.02.2021. 

 

Općinski načelnik: 

Željko Matanović 
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OPĆINA TOVARNIK 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 35. st. 1. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19, 144/20), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće 

Općine Tovarnik na sjednici održanoj  19.2 2021., 

donijelo je 

 

STATUT OPĆINE TOVARNIK  

 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni 

djelokrug Općine Tovarnik, njezina službena obilježja, 

javna priznanja, suradnja s drugim jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, ustrojstvo, ovlasti i 

način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, 

oblici neposrednog sudjelovanja građana u 

odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima 

iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, 

ustrojstvo i rad javnih službi te druga pitanja od 

važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine 

Tovarnik ( dalje u tekstu: Općina ).  

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose 

se jednako na muški i ženski rod. 

Članak 2. 

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na 

kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima 

županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 

U sastavu Općine su sljedeća naselja: Tovarnik i Ilača. 

Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku 

propisanom  zakonom. 

Članak 3. 

Općina je pravna osoba. 

Sjedište Općine je u Tovarniku, A.G.Matoša 2. 

 

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE  

Članak 4. 

Općina ima grb i zastavu.   

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se 

Općina Tovarnik i izražava pripadnost Općini 

Tovarnik.  

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se 

poštuje tradicija i dostojanstvo Općine. 

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se 

posebnom odlukom općinskog načelnika u skladu sa 

zakonom i ovim Statutom.  

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne 

Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima. 

Članak 5. 

Grb Općine Tovarnik je povijesni grb naselja Tovarnik. 

Grb Općine Tovarnik čini modri štit, lemeš, zublje, 

kosa i pšenične vlati. 

Članak 6. 

Zastava Općine Tovarnik je pravokutnog oblika, sa 

četiri jednaka zlatno-žuta i tri bijela polja, naizmjenično 

raspoređena sa početnim zlatno-žutim poljem. 

U sredini zastave je grb općine Tovarnik. 

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.   

Članak 7. 

Dan Općine Tovarnik je 13. 06.(lipanj) koji se svečano  

slavi kao općinski blagdan. 

 

III. JAVNA PRIZNANJA 

Članak 8. 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita 

postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled 

Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u 

području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 

unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, 

športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 

djelatnosti.  

Članak 9. 

Javna priznanja Općine su: 

1. Počasni građanin Općine Tovarnik. 

2. Nagrada Općine Tovarnik za životno djelo 

3. Nagrada Općine Tovarnik 

4. Zahvalnica Općine Tovarnik 

Članak 10. 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, 

postupak dodjele te tijela koja provode postupak i 

dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom 

Općinskog vijeća. 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  

SAMOUPRAVE 

Članak 11. 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 

gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina 

uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama 

lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa 

zakonom i međunarodnim ugovorima. 

Članak 12. 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 

suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan 
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interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za 

njezino razvijanje.  

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 

donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom 

odlukom Općinskog vijeća. 

Članak 13. 

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, 

povelja, memorandum ili sl.). 

Sporazum  o suradnji Općine i lokalne jedinice druge 

države objavljuje se u službenom glasilu Općine.  

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

Članak 14. 

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz 

samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom 

Republike Hrvatske i zakonima, te  podliježe samo 

nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine. 

Članak 15. 

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove 

lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava 

građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 

državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose 

na:  

- uređenje naselja i stanovanje, 

- prostorno i urbanističko planiranje, 

- komunalno gospodarstvo,  

- brigu o djeci, 

- socijalnu skrb, 

- primarnu zdravstvenu zaštitu, 

- odgoj i osnovno obrazovanje,  

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 

- zaštitu potrošača, 

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 

- promet na svom području te 

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga 

sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju 

pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog 

djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog 

vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i 

ovim Statutom. 

Članak 16. 

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. 

ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom 

jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 

samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, 

zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog 

trgovačkog društva ili zajednički organizirati 

obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 

zakonom. 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan 

stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće , 

temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o 

osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se 

propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, 

statusna pitanja službenika i namještenika i druga 

pitanja od značenja za to tijelo.  

Članak 17. 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od 

interesa za građane na području više jedinica lokalne 

samouprave, posebnom odlukom prenijeti na županiju 

Vukovarsko- srijemsku. 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom 

prenijeti na mjesne odbore. 

 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA 

U ODLUČIVANJU  

Članak 18. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o 

lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i 

mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim 

Statutom. 

Članak 19. 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu 

općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog 

vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja 

stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim 

pitanjima određenim zakonom. 

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju 

referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može temeljem 

odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti: 

- najmanje jedna trećina članova Općinskog 

vijeća,  

- općinski načelnik,  

- većina vijeća mjesnih odbora na području 

Općine i  

- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis 

birača Općine. 

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 

jedna trećina članova predstavničkog tijela, općinski 

načelnik  ili većina vijeća mjesnih odbora na području 

općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o 

podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 

donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 

30 dana od zaprimanja prijedloga.  

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom 

glasova svih članova predstavničkog tijela. 

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma podnijelo 

20% od ukupnog broja birača u jedinici lokalne 

samouprave, predsjednik predstavničkog tijela dužan je 

dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu u roku 30 dana od zaprimanja prijedloga.  

Općinsko vijeće je dužno u roku 30 dana od zaprimanja 

odluke tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 
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područnu (regionalnu) samoupravu o ispravnosti 

prijedloga raspisati referendum. 

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni 

referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 

Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja 

mišljenja stanovnika o promjeni područja općine nije 

obvezujući. 

Članak 20. 

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. 

ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi 

opoziva općinskog načelnika.  

Prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv može 

podnijeti 20% od ukupnog broja birača u jedinici u 

kojoj se traži opoziv ili 2/3 članova predstavničkog 

tijela. 

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora 

sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu 

prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača. 

 Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za 

raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana 

primitka dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je 

prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, 

Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 

dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti 

prijedloga. 

Referendum za opoziv ne može se raspisati prije 

proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije 

održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u 

kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog 

načelnika. 

Odluka o opozivu općinskog načelnika, donesena je 

ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača 

koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 

1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u 

općini, ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za 

opoziv načelnika podnijeli birači, predsjednik 

općinskog vijeća dužan je u roku od 30 dana od dana 

primitka dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za 

lokanu i regionalnu samoupravu. 

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu 

općinskog  načelnika, mandat mu prestaje danom 

objave rezultata referenduma, a za obavljanje poslova 

iz nadležnosti načelnika, imenuje se povjerenik Vlade 

RH.  

Članak 21. 

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela 

koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje 

referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na 

referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će 

birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima 

se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili 

pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će 

birači odlučivati, te dan održavanja referenduma. 

Članak 22. 

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s 

prebivalištem na području Općine, odnosno na 

području za koje se raspisuje referendum i upisani su u 

popis birača. 

Članak 23. 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 

19. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za Općinsko 

vijeće, osim ako se radilo o savjetodavnom 

referendumu. 

Članak 24. 

Postupak provođenja referenduma i odluke donesene na 

referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, 

koje provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu 

i područnu ( regionalnu ) samoupravu. 

Članak 25. 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova  

građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz 

djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim 

zakonom.  

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka 

može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika 

Općinskog vijeća i općinski načelnik. 

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu 

iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 od dana 

zaprimanja prijedloga. 

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim 

će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je 

rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti 

Općinskom vijeću. 

Članak 26. 

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u 

roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 25. 

stavka 3. ovoga Statuta. 

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana 

potrebna je prisutnost najmanje  5% birača upisanih u 

popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan 

zbor građana. 

Izjašnjavanje građana na zboru građana  je javno, a 

odluke se donose većinom glasova prisutnih građana. 

Članak 27. 

Građani   imaju pravo predlagati Općinskom vijeću 

donošenje određenog akta ili rješavanje određenog 

pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, te podnositi 

peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 

općine, u skladu s zakonom i statutom. 

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz 

stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži 

najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine. 

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima 

najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga. 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se 

podnijeti i elektroničkim putem na kontakt mail adresu 

općine. 
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 Prijedlozi i peticije moraju sadržavati tekst prijedloga 

ili peticije, obrazloženje, imena i prezimena, adrese 

prebivališta te OIB-e potpisnika. 

Članak 28. 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 

predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih 

tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim 

tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih 

prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih 

dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine 

odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti 

u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, 

odnosno pritužbe. 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava 

se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem 

knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke 

i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s 

predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke 

komunikacije. 

 

VII. TIJELA  OPĆINE   TOVARNIK 

Članak 29. 

Tijela Općine su Općinsko vijeće i  općinski načelnik. 

 

1. OPĆINSKO VIJEĆE 

Članak 30. 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo 

lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru 

prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u 

skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno utvrđeno 

tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na 

uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u 

nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i 

zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika. 

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka 

ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće 

obavlja Općinsko vijeće.  

Članak 31. 

Općinsko vijeće: 

- donosi Statut Općine, 

- donosi Poslovnik o radu, 

- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, 

- donosi proračun i odluku o izvršenju 

proračuna, 

- usvaja godišnje izvješće o izvršenju 

proračuna, 

- donosi odluku o privremenom financiranju, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine 

čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda 

bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 

u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a 

uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna, 

- donosi odluku o promjeni granice Općine,  

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela 

i službi, 

- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje 

službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 

društva i druge pravne osobe, za obavljanje 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 

djelatnosti od interesa za  Općinu,  

- daje prethodne suglasnosti na statute  

ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju 

nije drugačije propisano 

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 

suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u 

skladu sa općim aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 

- bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Općinskog vijeća,   

- bira i razrješava  članove radnih tijela 

Općinskog vijeća, 

- odlučuje o pokroviteljstvu Općine, 

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku 

za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,  

- imenuje i razrješava i druge osobe određene 

zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama 

Općinskog vijeća, 

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu 

stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 

- Daje suglasnosti na cjenike i usluge 

osnovanih trgovačkih društava Općine Tovarnik koja 

obavljaju komunalne javne poslove za potrebe Općine 

i građana. 

 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je 

nazočna većina članova. 

Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna i odluku pristupanju raspravi o predloženoj 

promjeni Statuta donosi se većinom glasova svih 

članova općinskog vijeća. 

Odluka o raspisivanju referenduma za opoziv 

općinskog načelnika koju je predložilo 2/3 članova 

predstavničkog tijela, donosi dvotrećinskom većinom 

glasova svih članova predstavničkog tijela. 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik 

Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća 

preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, 

kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za 

Općinu Tovarnik. O preuzetom pokroviteljstvu 

predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj 

sljedećoj sjednici.  

Članak 32. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva  

potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih 

članova općinskog vijeća. 
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Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se u pravilu iz 

reda predstavničke većine a drugi potpredsjednik iz 

reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je 

počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne 

primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju 

pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog 

vijeća.  

Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani 

neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela. 

Članak 33.  

Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće, 

- saziva i organizira te predsjedava sjednicama 

Općinskog vijeća,  

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak, 

- brine o postupku donošenja odluka i općih 

akata,  

- održava red na sjednici Općinskog vijeća, 

- usklađuje rad radnih tijela, 

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko 

vijeće, 

- brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog 

načelnika, 

- brine se o zaštiti prava vijećnika i 

- obavlja i druge poslove određene zakonom i 

Poslovnikom Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik općinskog vijeća  dostavlja Statut,  

poslovnik,  proračun i duge Opće akte nadležnom tijelu 

državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt, s 

izvatkom iz zapisnika,  u roku  od 15 dana od dana 

donošenja, te bez odgode općinskom načelniku. 

Članak 34. 

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika. 

U Općinskom vijeću pravo na razmjernu zastupljenost 

ostvaruju pripadnici srpske nacionalne manjine, 

sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih 

manjina i Zakonu o lokalnim izborima.  

Članak 35. 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 

redovnim izborima traje do stupanja na snagu odluke 

Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora. 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 

prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 

mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim 

izborima.  

Članak 36. 

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino 

obavljanje vijećnik ne prima plaću. 

Vijećnici imaju pravo na naknadu  u skladu s posebnom 

odlukom Općinskog vijeća. 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

Članak 37. 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji 

je izabran: 

- ako podnese ostavku, koja je zaprimljena 

najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice 

Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika 

najranije osam dana prije podnošenja iste, danom 

dostave pisane ostavke; 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 

potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom 

pravomoćnosti sudske odluke;  

- ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude; 

- ako mu prestane  prebivalište s područja 

Općine Tovarnik, danom prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 

danom prestanka državljanstva i 

- smrću. 

 

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji 

je državljanin države članice EU, mandat ne prestaje 

prestankom hrvatskog državljanstva. 

Članak 38. 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati 

obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona 

nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, 

mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje 

zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja 

nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika 

Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati 

protekom tog roka  

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik 

nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese 

pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 

osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive 

dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od 

dana podnošenja pisanog zahtjeva. 

Ako vijećnik  po prestanku obnašanja nespojive 

dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz st. 3. ovog članka, 

smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih 

razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku 

Općinskog vijeća a mirovanje mandata počinje teći od 

dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o 

dostavi propisanima Zakonom o općem upravnom 

postupku sukladno zakonu. 

Mirovanje mandata iz osobnih razloga  ne može trajati 

kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem 

dužnosti  osmog dana od dana dostave pisane obavijesti 

predsjedniku Općinskog vijeća.  

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti 

vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata. 

Članak 39. 
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Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća; 

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 

je na dnevnom redu sjednice Vijeća; 

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi 

prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge 

akata; 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada 

Općinskog vijeća; 

- postavljati pitanja općinskom načelniku  

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela 

općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim 

tijelima kojih je član i glasovati; 

- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje 

dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine te u svezi 

s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge 

- uvida u registar birača za vrijeme dok 

obavljaju dužnost. 

 

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran 

na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili 

iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog 

vijeća. 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao 

tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za 

vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 

odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 

Općinskog vijeća.  

Članak 40. 

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje 

način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 

ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, 

ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog 

vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način 

i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, 

postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na 

sjednicama te druga pitanja od značaja za rad 

Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i 

standarde dobrog ponašanja predsjednika, 

potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te 

predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u 

obavljanju njihovih dužnosti. 

 

1.1.  Radna tijela 

Članak 41. 

Radna tijela Općinskog vijeća su: 

- Komisija za izbor i imenovanja, 

- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost, 

- Mandatna komisija, 

- Komisija za proračun i financije  

- Komisija za prigovor i pritužbe  

Članak 42. 

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže: 

- izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća, 

- izbor i razrješenje članova radnih tijela 

Općinskog vijeća, 

- imenovanje i razrješenje drugih osoba 

određenih ovim Statutom i drugim odlukama 

Općinskog vijeća, 

- propise  o primanjima vijećnika, te naknade  

vijećnicima za rad u Općinskom vijeću. 

Članak 43. 

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost: 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog 

vijeća, 

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu 

Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih 

akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove 

usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u 

pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i 

prijedloge Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim 

Statutom. 

Članak 44. 

Mandatna komisija: 

- na konstituirajućoj sjednici obavještava 

Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko 

vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem 

objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva 

o provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 

ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima 

vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 

dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 

mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata 

iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog 

obnašanja nespojive dužnosti  te o zamjeniku  vijećnika 

koji umjesto njega  počinje obavljati vijećničku 

dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 

mirovanja mandata vijećnika, 

Članak 45. 

Komisija za Proračun i financije:  

Komisija za Proračun i financije raspravlja o Proračunu 

i financijama Općine, zauzima stavove, te daje 

mišljenje o pitanjima koja se odnose: 

- općinski proračun i godišnji obračun 

proračuna 

- porezni sustav i poreznu politiku 

- stanje o prihodima i rashodima Općine 

- ostala pitanja koja se tiču financiranja i 

financijskog poslovanja. 

Članak 46. 

Komisija za prigovore i pritužbe: 
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Komisija za prigovore i pritužbe građana raspravlja o 

podnesenim prigovorima i pritužbama građana na 

zaposlene u Općini Tovarnik te o drugim uočenim 

nepravilnostima, te predlaže određene mjere za 

otklanjanje uočenih nepravilnosti. 

Članak 47. 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim 

Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela 

radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz 

djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga 

odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u 

svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog 

vijeća. 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela 

utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.  

 

2. OPĆINSKI NAČELNIK 

Članak 48. 

Općinski načelnik zastupa Općinu i  nositelj je izvršne 

vlasti u Općini. 

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine a  

počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave 

konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana 

koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora 

novoga općinskog načelnika. 

Općinski načelnik: 

- priprema prijedloge općih akata; 

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

Općinskog vijeća; 

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i 

izvršenje proračuna; 

- upravlja nekretninama, pokretninama i 

imovinskim pravima  Općine u skladu sa zakonom, 

ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća; 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina Općine  i raspolaganju ostalom imovinom 

čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 

godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom 

imovinom. Ako je taj iznos veći od  1.000.000 kuna, 

općinski načelnik može  odlučivati najviše do milijun 

kuna a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn općinski 

načelnik može odlučivati do 70.000,00 kn.  stjecanje i 

otuđivanje nekretnine i pokretnine te drugo 

raspolaganje imovinom  mora biti planirano u 

proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim 

propisima; 

- upravlja prihodima i rashodima Općine; 

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima 

na računu proračuna Općine; 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje 

pravnim osobama u većinskom izravnom ili 

neizravnom vlasništvu općine i o davanju suglasnosti 

za zaduživanje ustanova kojih je osnivač grad 

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za 

upravna tijela Općine; 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih 

tijela; 

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora; 

- imenuje i razrješava predstavnike općine u 

tijelima  javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač 

Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima 

udjele ili dionice, i drugih pravnih osoba kojih je 

Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drukčije 

određeno 

- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela 

Općine; 

- predlaže izradu prostornog plana kao i 

njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i 

argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba; 

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

prostornog plana; 

- obavlja poslove gospodarenja nekretninama 

do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama  

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog 

pogona; 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti; 

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 

komunalnih djelatnosti; 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o 

povjeravanju poslova; 

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena 

komunalnih usluga; 

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi 

Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture i Programu 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

prethodnu godinu; 

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o 

najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom 

odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima; 

- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja 

na području Općine; 

- organizira zaštitu od požara na području 

Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 

poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;  

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi 

Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine  i povjerenih poslova državne 

uprave. 

- nadzire rad upravnih odjela i službi u 

samoupravnom djelokrugu i povjerenim poslovima 

državne uprave  

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 

drugi ovlašteni predlagatelji; 

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  

mjesnih odbora te 

- obavlja i druge poslove predviđene ovim 

Statutom i drugim propisima. 
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Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće 

o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. 

Alineje 8. ovog članka tromjesečno, do 10. u mjesecu 

za prethodno izvještajno razdoblje. 

Općinski načelnik nema obvezu dostaviti  odluku o 

imenovanju i razrješenju iz stavka 3. Alineje  12. 

Općinskom vijeću nego ima obvezu za objavu te odluke 

u prvom broju službenog glasila koji slijedi nakon 

donošenja predmetne odluke.  

Članak 49. 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 

zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih 

tijela Općine. 

Članak  50.  

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 

Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i 

to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-

prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje 

siječanj-lipanj tekuće godine. 

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko 

vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o 

drugim pitanjima iz njegovog djelokruga. 

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski 

načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka 

zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći 

broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 

60 dana od dana primitka zahtjeva. 

Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od općinskog 

načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije 

proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog 

izvješća o istom pitanju 

Članak 51. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt 

Općinsko vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, 

ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 

propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 

dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 

nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski 

načelnik je dužan, bez odgode, o tome obavijestiti  

nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu 

opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta  

- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog 

odbora ako ocijeni da je taj aktom u suprotnosti sa  

zakonom, Statutom ili općim aktom koje je donijelo 

Općinsko vijeće.  

Članak 52. 

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika 

nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik, 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže 

odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog 

načelnika, zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će 

imenovati općinski načelnik na početku mandata iz 

reda vijećnika Općinskog vijeća. 

 Smatra se da je općinski načelnik onemogućen 

obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije 

prisutan u prostorijama Općine, a pritom dužnosnicima 

i zaposlenicima Općine nije neposredno dostupan na 

drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, 

donošenju odluka, potpisivanju akata i sl.  

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda 

vijećnika Općinskog vijeća općinski načelnik, može 

promijeniti tijekom mandata.  

Vijećnik Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je 

privremeni zamjenik općinskog načelnika koji 

zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja 

duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog 

kojih je općinski načelnik, kojemu mandat nije prestao, 

onemogućen obavljati svoju dužnost. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo 

redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje općine.  

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja 

općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog 

načelnika. 

 Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi 

prestanak mandata općinskog načelnika raspisat će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do 

provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 

načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske.  

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje 

općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja 

obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku 

razloga zbog kojih je općinski načelnik bio 

onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u 

slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na 

snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske.  

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski 

načelnik ili pročelnik upravnog tijela općine nadležnog 

za službeničke odnose dužan je obavijestiti 

predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih 

okolnosti.  

O okolnostima iz stavka 7. ovoga članka predsjednik 

Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu 

Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih 

izbora za novog općinskog načelnika. 

Članak 53. 

Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost 

obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini 

održavanja redovnih lokalnih izbora. 

Članak 54. 

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona: 

- danom dostave pisane ostavke sukladno 

pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem 

upravnom postupku, 

- danom pravomoćnosti sudske odluke o 

oduzimanju poslovne sposobnosti, 
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- danom pravomoćnosti sudske presude kojom 

je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od jednog mjeseca, 

- danom prestanka prebivališta na području 

Općine, 

- danom prestanka hrvatskog državljanstva i 

- smrću. 

 

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. 

ovoga članka prije isteka dvije godine mandata 

općinskog načelnika,  pročelnik upravnog odjela 

nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana 

o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi 

raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog 

načelnika. 

Članak 55. 

Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan 

člankom 20. ovoga Statuta. 

 

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA 

NACIONALNIH  MANJINA 

Članak 56. 

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Tovarnik 

sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim 

poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i 

predstavnika nacionalnih manjina. 

Članak 57 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini 

Tovarnik  imaju pravo: 

- predlagati tijelima Općine mjere za 

unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini, 

uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se 

uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu; 

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima 

Općine; 

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kojemu će 

raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se 

položaja nacionalne manjine; 

 

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1.  

uredit će se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine 

Tovarnik. 

Članak 58. 

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih 

akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno 

predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za 

područje Općine, zatražiti mišljenje i prijedloge o 

odredbama kojima se uređuju prava i slobode 

nacionalnih manjina. 

Članak 59. 

Na području Općine Tovarnik, pripadnici nacionalnih 

manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave 

nacionalne manjine. 

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu 

Republike Hrvatske i zastavu Općine Tovarnik isticati 

na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina 

ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za 

nacionalnu manjinu. 

Članak 60. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u  

službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i 

znamenja svoje nacionalne manjine, i to: 

- u sastavu svojih pečata i žigova 

- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama 

u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim 

prostorijama 

- u zaglavljima službenih akata koje donose. 

Članak 61. 

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu 

može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne 

manjine. 

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne 

manjine, obvezatno se izvodi himna Republike 

Hrvatske. 

Članak 62. 

Općina, u skladu s mogućnostima financijski pomaže 

rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici 

nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i 

kulturnog identiteta. 

Općina osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih 

manjina i pripadnika nacionalne manjine.  

Članak 63. 

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na svoje 

predstavnike u Općinskom vijeću, sukladno svojoj 

zastupljenosti u ukupnom broju stanovništva općine, u 

skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih 

manjina i Zakonu o lokalnim izborima. 

 

IX. UPRAVNA TIJELA 

Članak 64. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine utvrđenih zakonom i ovim Statutom  te 

obavljanje  povjerenih poslova državne uprave,  

ustrojavaju se upravna tijela Općine. 

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se 

posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i 

službe. 

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju 

javnog natječaja imenuje općinski načelnik. 

Članak 65. 

Upravna tijela u okviru svoga djelokruga neposredno 

izvršavaju i nadziru provođenje zakona i općih i 

pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju 

propisane mjere.  
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Upravna su tijela za zakonito i pravovremeno 

obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna 

općinskom načelniku.  

Članak 66. 

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u 

proračunu Općine. 

 

X. JAVNE SLUŽBE 

Članak 67. 

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina 

osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, 

društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju 

svakodnevne potrebe građana.  

Članak 68. 

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 67. 

ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih 

društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba. 

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih 

osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele 

Općinu imenuje općinski načelnik. 

Članak 69. 

Obavljanje određenih djelatnosti općina može povjeriti 

drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora 

o koncesiji. 

 

XI. MJESNA SAMOUPRAVA 

Članak 70. 

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao 

oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja 

neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o 

lokalnim poslovima.  

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više 

međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove 

naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način 

i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i 

posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

Mjesni odbor je pravna osoba. 

Članak 71. 

Mjesni odbori na području Općine su: 

- Mjesni odbor  Tovarnik  

( za naselje Tovarnik ) i 

- Mjesni odbor  Ilača  ( za naselje Ilača ). 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se 

posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

Članak 72. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 

može dati 10% građana upisanih u popis birača za 

područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 

organizacije i udruge građana  sa sjedištem na području 

Općine te općinski načelnik i 1/3 članova 

predstavničkog tijela. 

Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose 

građani ili njihove organizacije ili udruženja, prijedlog 

se u pisanom obliku dostavlja općinskom načelniku. 

Članak 73. 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka 

prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i 

po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.  

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije 

podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke 

potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, 

obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku 

od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog 

odbora. 

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 

Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 

prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga. 

Članak 74. 

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se 

podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa 

prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne 

osobe), predloženom području i granicama mjesnog 

odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog 

odbora te prijedlog poslova i načina financiranja 

mjesnog odbora. 

Članak 75. 

Tijela mjesnog odbora su: 

-  vijeće mjesnog odbora i 

-  predsjednik vijeća mjesnog odbora. 

Članak 76. 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s 

područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na 

neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme 

od četiri godine. 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog 

odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i 

pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća 

mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom 

Općinskog vijeća.  

Članak 77. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje 

Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja 

odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 

30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća 

mjesnog odbora. 

Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pa 

do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti 

više od 60 dana. 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka 

prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i 

po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.  

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije 

podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke 

potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, 



Broj 3. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 224 

    

obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku 

od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog 

odbora. 

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 

Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 

prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga. 

Članak 78. 

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema 

broju stanovnika  mjesnog odbora. 

Vijeće mjesnog odbora s predsjednikom ima: 

- 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 1000 

stanovnika 

- 7 članova u mjesnom odboru koji ima preko 

1000 stanovnika. 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski 

državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na 

području mjesnog odbora. 

Članak 79. 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz 

redova svojih članova, većinom glasova svih članova, 

na vrijeme od četiri godine. 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je 

rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.  

Članak 80. 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog 

odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom 

radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun 

troškova te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, 

ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i 

općinskog načelnika. 

Članak 81. 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, 

osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog 

odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima 

se poboljšava komunalni standard građana na području 

mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja 

potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, 

kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom 

području. 

Članak 82. 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način 

konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, 

ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova 

vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti 

predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, 

te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 

Članak 83. 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom 

odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije  

pravnih ili fizičkih osoba. 

Članak 84. 

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te 

davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog 

značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove 

građana. 

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog 

odbora koji čini zasebnu cjelinu. 

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član 

vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće. 

Članak 85. 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog 

odbora obavljaju upravna tijela Općine. 

Članak 86. 

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu 

dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik. 

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće 

donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  

građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena 

područja. 

Članak 87. 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 

obavlja općinski načelnik.  

U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada 

mjesnog odbora općinski načelnik može općinskom 

vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako 

ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog 

odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 

 

XII. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE 

TOVARNIK 

Članak 88. 

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 

koja pripadaju Općini Tovarnik, čine imovinu Općine 

Tovarnik. 

Članak 89. 

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i 

Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga 

Statuta, pažnjom dobrog gospodara.  

U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik 

donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na 

temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, 

načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.  

Članak 90. 

Općina ima  prihode kojima u okviru svog 

samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

Prihodi Općine su: 

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama 

Općinskog vijeća, 

- prihodi od imovine i imovinskih prava u 

vlasništvu Općine, 

- prihod od  trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima 

Općina ima udjele, 
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- prihodi od koncesija, 

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom, 

- udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u 

porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema 

posebnom zakonu, 

- sredstva pomoći i dotacije Republike 

Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i 

- drugi prihodi određeni zakonom. 

Članak 91. 

Procjena godišnjih prihoda  i primitaka te utvrđeni 

iznosi rashoda i izdataka Općine iskazuju se u 

proračunu Općine. 

Svi prihodi i primici  proračuna moraju biti raspoređeni 

u proračunu i iskazani prema izvorima iz kojih potječu. 

Svi rashodi i izdatci  proračuna moraju biti utvrđeni 

proračunom i uravnoteženi s prihodima i primicima. 

Članak 92. 

Temeljni financijski akt Općine Tovarnik je proračun, 

koji donosi općinsko vijeće u skladu sa odredbama 

posebnih propisa a na prijedlog općinskog načelnika 

kao jedinog ovlaštenog predlagatelja. 

Prijedlog proračuna podnosi se općinskom vijeću u 

rokovima utvrđenim posebnim propisima. 

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose 

se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su 

doneseni. 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci 

koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca. 

Članak 93. 

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 

proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim 

zakonom.  

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu 

ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće 

donosi odluku o privremenom financiranju na način i 

postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje 

od prva tri mjeseca proračunske godine.  

Članak 94. 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili 

povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se 

mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili 

pronalaženjem novih prihoda. 

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i 

dopunama proračuna po postupku propisanom za 

donošenje proračuna. 

Članak 95. 

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire 

Općinsko vijeće. 

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja 

proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo 

financija. 

 

XIII. AKTI OPĆINE 

 

Članak 96. 

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim 

Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, 

proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge 

opće akte.  

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada 

temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima. 

Članak 97. 

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi 

odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to 

ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom 

Općinskog vijeća. 

Članak 98.  

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 

preporuke.  

Članak 99. 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata 

Općinskog vijeća  na način i u postupku propisanom 

ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada 

upravnih tijela. 

Članak 100. 

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata 

Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 

rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima 

fizičkih i pravnih osoba. ( upravne stvari )  

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka 

može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba 

nadležnom upravnom tijelu Vukovarsko srijemske 

županije ili pokrenuti upravni spor. 

 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju 

odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih 

propisa. 

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 

pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 

odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, 

povjerene javne ovlasti. 

Članak 101. 

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje 

donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i 

Načelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, 

svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom 

zakonu                          

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko 

vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga 

obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u 

svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.  

Članka 102. 

Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku 

donošenja akata utvrđuje se poslovnikom Općinskog 

vijeća.  
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Članak 103. 

Opći akti se prije nego stupe na snagu objavljuju u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije.  

Opći akti stupa  na snagu najranije osmi dan od dana 

njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih 

razloga, općim aktom propisano da stupa na snagu 

prvog dana nakon objave. 

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 

 

XIV. JAVNOST RADA 

Članak 104. 

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih 

tijela Općine je javan. 

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu 

pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama 

Poslovnika Općinskog vijeća. 

Članak 105. 

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:  

- javnim održavanjem sjednica  

- objavljivanjem općih i drugih akata 

Općinskog vijeća u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko 

srijemske županije  i na internetskim stranicama 

Općine. 

- Izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 

oblicima javnog priopćavanja 

 

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se: 

- održavanjem redovnih  mjesečnih 

konferencija za medije 

- objavljivanjem općih akata i drugih akata 

općinskog načelnika u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije i na internetskim 

stranicama Općine 

- Izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 

oblicima javnog priopćavanja 

 

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem 

komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija 

na internetskim stranicama Općine. 

 

XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA  

Članak  106. 

Način djelovanja načelnika u obnašanju javnih dužnosti 

uređen je posebnim zakonom. 

Članak 107. 

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se 

smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti 

te uređuje sprečavanje sukoba interesa između 

privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti. 

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 108. 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna 

trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik  i  

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

Općinskog vijeća. 

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se 

predsjedniku Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 

odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 

promjeni Statuta. 

Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese 

odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o 

predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može 

ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije 

isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja 

rasprave o prijedlogu. 

Članak 109. 

Opći akti prije nego što stupe na snagu objavljuje se u 

službenom glasilu i na općinskoj web stranicu i stupaju 

na snagu osmog dana od dana objave, osim ako zbog 

opravdanih razloga nije propisano da stupaju na snagu 

prvog dana od dana objave, te ne mogu imati povratno 

djelovanje. 

Članak 110.  

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u  „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti tekst 

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  

Općine Tovarnik ("Službeni vjesnik“  Vukovarsko-

srijemske županije, broj 9/20). 

 

KLASA:021-05/21-03/1 

UR.BROJ:2188/12-04-21-2 

Tovarnik, 19.2.2021. 

 

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I 

NORMATIVNU DJELATNOST 

Marta Balić, predsjednica 

 

 

Temeljem čl. 33. Zakona o lokalnoj i područnoj 

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

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

123/17, 98/19 i 144/20) Općinsko vijeće Općine 

Tovarnik, na svojoj 32. sjednici održanoj dana 

19.2.2021.,     d o n o s i   

 

POSLOVNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK 

 

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način 

konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanja prava, 

obveze i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 

dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog 
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vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak 

donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i 

tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga 

pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine 

Tovarnik. 

 

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 2.  

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na 

način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a 

Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika 

Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj 

sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. 

 

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora 

predsjednika predsjedava prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako 

je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici 

predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala 

manji redni broj na glasačkom listiću. 

 

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se 

himna Republike Hrvatske 

„Lijepa naša domovino“. 

Članak 3. 

Nakon izvješća Mandatnog komisije o provedenim 

izborima vijećnici polažu prisegu. 

 

Predsjedatelj izgovara prisegu slijedećeg sadržaja:  

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u 

Općinskom vijeću Općine Tovarnik obavljati savjesno 

i odgovorno, i da će se u svom radu držati Ustava 

Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Tovarnik 

te ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike 

Hrvatske i Općine Tovarnik“. 

 

Predsjedatelj nakon pročitane prisege proziva 

pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je 

izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara 

„Prisežem“. 

 

Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje 

predsjedatelju odnosno predsjedniku Općinskog vijeća. 

 

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj 

sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati 

dužnost vijećnika polaže  prisegu na prvoj sjednici na 

kojoj je nazočan. 

Članak 4. 

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata 

vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika. 

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke 

stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje 

je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje 

a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj 

kandidacijske liste. 

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više 

političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s 

određene liste, a određuje ga politička stranka sukladno 

sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke 

stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se 

dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga 

prvi sljedeći neizabrani kandidat s određene liste. 

 

Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu 

odnosno postignutom dogovoru obavijestiti nadležni 

upravni odjel. 

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača 

zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 

Članak 5. 

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika 

Općinskog vijeća, članova Mandatne komisije i Odbora 

za izbor i imenovanje, predsjednik Općinskog vijeća ili 

najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu 

dnevnog reda konstituirajuće sjednice. 

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 

Članak 6. 

Prava i dužnosti vijećnika propisani su Statutom 

Općine Tovarnik. 

Članak 7. 

Pročelnik nadležnog upravnog odjela Općine Tovarnik, 

ili osoba koju on odredi, dužan je vijećniku pružiti 

obavijest i uvide u materijal o temama koje su na 

dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se 

pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog 

tijela čiji je član, a  i druge obavijesti koje su mu kao 

vijećniku potrebne. 

 

Vijećnik može zatražiti obavijest i objašnjenja od 

predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih 

tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju. 

Članak 8. 

Nadležni upravni odjel Općine Tovarnik  dužan je 

pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, 

a napose u izradi prijedloga koje on donosi, u 

obavljanju poslova i zadataka a koje mu je povjerilo 

radno tijelo Općinskog vijeća, odnosno da mu osigura 

dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete 

koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili 

radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti ili 

objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja 

problema na koje nailazi u obavljanju funkcije 

vijećnika. 

Članak 9. 
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Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub 

vijećnika prema stranačkoj pripadnosti te Klub 

nezavisnih vijećnika. 

 

Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana. 

 

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju 

obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti 

svoja pravila rada, te podatke o članovima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima 

vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti  za 

rad ( prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i 

dostavu materijala i dr.). 

 

IV.  PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 

POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 10. 

Vijeće ima predsjednika  i dva potpredsjednika. 

 

Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće, 

javnim glasovanjem. 

 

Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz redova 

predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda 

predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

 

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom 

obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 

Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog 

samo za jednog kandidata. 

Članak 11. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja 

glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 

 

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i 

potpredsjednika  niti jedan kandidat ne dobije potrebnu 

većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja . 

 

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo 

predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom 

glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili 

najviše glasova. 

 

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o 

istim kandidatima se ponavlja. 

 

Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat 

ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak 

u cijelosti. 

 

Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik 

Vijeća određuje potpredsjednika koji ga zamjenjuje u 

slučaju njegova odsutnosti ili spriječenosti. 

Članak 12. 

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća  

propisana su Statutom Općine Tovarnik  i ovim 

Poslovnikom. 

Članak 13. 

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva 

međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika 

klubova vijećnika. 

Članak 14. 

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i 

organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 

pročelnik nadležnog  upravnog odjela Općine 

Tovarnik. 

 

Pročelnik nadležnog  upravnog odjela Općine Tovarnik  

ima pravo i obvezu biti nazočan na sjednicama 

Općinskog vijeća. 

 

V. RADNA TIJELA 

Članak 15. 

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom 

Općine su: 

1. Mandatna komisija , 

2. Komisija  za izbor i imenovanja, 

3. Komisija  za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost  

4. Komisija  za proračun i financije, 

5. Komisija za prigovor i pritužbe  

 

Djelokrug rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka  

utvrđen je Statutom. 

 

Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog članka, 

Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga 

radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga 

Općinskog vijeća. 

 

Članovi radnih tijela mogu biti i osobe koji nisu  članovi 

Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik radnog tijela bira se, u pravilu, između 

vijećnika, a o prijedlogu kandidata za predsjednike i 

članove radnih tijela glasuje se u cjelini. 

Članak 16. 

Mandatnu komisiju  čine predsjednik i dva člana. 

 

Mandatna komisija  bira se na prvoj sjednici Općinskog 

vijeća iz redova vijećnika. 

Članak 17. 

Komisiju  za izbor i imenovanja čine predsjednik i četiri  

člana. 

 

Komisija  za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici 

Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika 

Općinskog vijeća. 
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Članak 18. 

Komisiju  za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  

čine predsjednik i četiri člana. 

Članak 19. 

Komisija  za proračun i financije ima predsjednika i 

četiri člana. 

Članak 20.  

Komisiju za prigovor i pritužbe čine predsjednik i dva 

člana. 

Članak 21. 

Sazivanje sjednica radnih tijela pisanim putem vrši 

predsjednik radnog tijela, na način da odredi vrijeme, 

mjesto i dnevni red sjednice te poziv dostavi članovima 

radnog tijela. 

 

O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, 

vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, 

obavještavaju se putem oglasne ploče Općine Tovarnik 

i web stranici Općine Tovarnik. 

 

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi 

Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog 

tijela. 

 

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima 

obavijestiti predlagatelja akta, općinskog načelnika i 

Općinsko vijeće. 

 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

Članak 22. 

Općinski načelnik na prvoj sjednici Općinskog vijeća 

polaže prisegu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu slijedećeg 

sadržaja: 

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost općinskog 

načelnika  Općine Tovarnik obavljati savjesno i 

odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava 

Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Tovarnik 

te da će se zauzimati za svekoliki napredak Republike 

Hrvatske i Općine Tovarnik“. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege 

proziva općinskog načelnika, a općinski načelnik nakon 

što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i 

izgovara „Prisežem“ te pristupa i potpisuje izjavu o 

prisezi. 

Članak 23. 

Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog 

vijeća. 

 

Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke 

dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu uvrštene 

u dnevni red sjednice Općinskog vijeća. 

Članak 24. 

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i 

radnog tijela Općinskog vijeća, sudjeluje  njihovom 

radu, iznosi stajališta načelnika, daje obavijesti i 

stručna mišljenja te obavještava općinskog načelnika o 

stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno 

radnih tijela. 

 

Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, 

Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li se da je 

prisutnost izvjestitelja nužna,  raspravu o toj temi 

prekinuti ili odgoditi. 

Članak 25. 

O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i 

predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju 

općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije pet dana 

prije dana održavanja sjednice. 

Članak 26. 

Način i postupak pokretanja razrješenja općinskog 

načelnika propisan je zakonom i  Statutom Općine 

Tovarnik 

 

VII. AKTI VIJEĆA I POSTUPAK ZA NJIHOVO 

DONOŠENJE 

Članak 27. 

Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja 

utvrđenim zakonom, Statutom  i ovim Poslovnikom, 

izvršavajući poslove iz svog djelokruga rada, odluke, 

planove, preporuke, zaključke, zaključni račun 

odnosno godišnji obračun, rješenja te daje autentična 

tumačenja Statuta ili drugih općih akata Općinskog 

vijeća.  

 

Akte u pravilu potpisuje predsjednik Općinskog vijeća, 

odnosno osoba koja je predsjedavala sjednicom 

Općinskog vijeća na kojoj ja akt usvojen.  

Članak 28. 

Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća, 

stavlja se pečat Općinskog vijeća 

 

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata 

Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke 

odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici 

Općinskog vijeća. 

 

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u 

pismohrani Općine. 

Članak 29. 

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, 

odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje 
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bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u 

Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije i 

na službenim web stranicama Općine 

  

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se 

nadležni upravni odjel Općine Tovarnik. 

Članak 30. 

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko 

vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, općinski načelnik 

i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom 

propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo 

određena tijela. 

Članak 31. 

Prijedlog za donošenje odluke podnosi se predsjedniku 

Općinskog vijeća. 

 

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni 

prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama 

ovog Poslovnika zatražiti će od predlagatelja da u 

određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s 

odredbama ovog Poslovnika. 

 

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta 

ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku 

rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim 

Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u 

roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, 

smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću. 

 

Ako je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili 

odluka nije donesena na općinskom vijeću, može se 

ponovo staviti na dnevni red po isteku roka od 3 

mjeseca, osim ako Općinsko vijeća ne odluči drukčije. 

Članak 32. 

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta. 

 

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst 

prijedloga akta, tekst odredaba važećeg akta koji se 

mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se 

podnijeti i odgovarajuća dokumentacija ili pisano 

obrazloženje. 

 

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na 

početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i 

kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se 

predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, 

dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg 

stupanja na snagu. 

 

Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku 

rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i 

izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o 

izraženim mišljenjima i primjedbama. 

 

Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o 

aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i 

izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut, Poslovnik 

i normativnu djelatnost. 

Članak 33. 

Prije rasprave o prijedlogu Odluke na sjednici 

Općinskog vijeća prijedlog razmatra radno tijelo u 

čijem djelovanju su pitanja koja se utvrđuju odlukom. 

 

Kad razmotri prijedlog Odluke nadležno radno tijelo 

podnosi izvješće Općinskom vijeću sa stavovima, 

prijedlozima i primjedbama iznesenim tijekom njegova 

razmatranja. 

 

Izvješće radnih tijela upućuje se predsjedniku Vijeća 

koji ga dostavlja predlagatelju Odluke, svim 

vijećnicima te načelniku ako on nije predlagač. 

Članak 34. 

Rasprava o prijedlogu Odluke u Vijeću obuhvaća 

uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu o 

pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih tijela, 

raspravu o podnesenim amandmanima i donošenje 

Odluke. 

Članak 35. 

Predlagatelj Odluke, odnosno njegov predstavnik, 

može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno 

izlaganje te obrazloženje prijedloga. 

 

Predlagatelj Odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku 

rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoje mišljenje i 

izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i 

primjedbama. Načelnik odnosno njegov predstavnik  

može tražiti riječ u tijeku rasprave o Odluci i kad 

načelnik nije predlagatelj, a ista prava imaju i 

izvjestitelji radnih tijela. 

Članak 36. 

Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta podnosi 

se u pravilu u pisanom obliku, kao amandman, uz 

obrazloženje - najkasnije dan prije održavanja sjednice.  

 

Ako se prijedlogom općeg akta mijenja ili dopunjuje 

opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke 

obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama. 

 

Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća a 

predsjednik vijeća ga dostavlja vijećnicima, 

predlagatelju akta i načelniku ukoliko on nije 

predlagatelj. 

 

Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni 

predlagatelji akata iz čl. 30. ovog Poslovnika.  

Članak 37. 

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, 

vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na 

sjednici, u tijeku rasprave. 
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Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do 

zaključenja rasprave. 

 

Načelnik, odnosno njegov predstavnik, može do 

zaključenja rasprave podnositi amandmane i na 

prijedlog akata i kada nije predlagatelj. 

Članak 38. 

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno 

mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, 

Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi 

kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za 

pripremu prije odlučivanja. 

 

Iz razloga navedenih u stavku 1. Ovog članka, 

glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 

zatraži Načelnik, neovisno o tome jeli on predlagatelj 

Članak 39. 

O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj i 

Načelnik, neovisno da li je predlagatelj akta ili ne. 

 

Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu usmeno i 

iznosi se tijekom rasprave ili neposredno prije 

glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima. 

Članak 40. 

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim 

dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno 

ne glasuje: 

 

- Ako ga je podnio predlagatelj akta 

- Ako ga je podnijela komisija za statut, 

poslovnik i normativnu djelatnost i s njim se suglasio 

predlagatelj akta 

- Ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s 

njim se suglasio predlagatelj akta. 

Članak 41. 

Ako konačni prijedlog akta nije podnio Načelnik, o  

amandmanima na prijedlog s kojim se nije suglasio 

Načelnik, se glasuje odvojeno  

 

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća 

postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem 

se odlučuje. 

Članak 42.  

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članka 

konačnog prijedloga akta na koji se odnose. 

 

Ako je amandman podnio predlagatelj Odluke ili ako se 

predlagatelj sa njim složio isti je sastavni dio Odluke te 

se o njemu ne glasuje. 

 

Ako je na jedan članak prijedloga akta  podneseno više 

amandmana najprije se glasuje o amandmanu koji 

najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom 

kriteriju dalje  o ostalim amandmanima. 

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 

amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 

Članak 43. 

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge 

odluka kojima se određuje isto područje, predsjednik 

Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine 

prijedloge odluka u jedan prijedlog. 

 

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog 

vijeća će unijeti prijedloge  odluka u prijedlog dnevnog 

reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojima su 

dostavljeni. 

Članak 44. 

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga 

akta može trajati najduže deset  minuta, a za prijedlog 

proračuna i prijedlog prostornog plana petnaest  minuta. 

 

Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti 

duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od 

propisanog stavkom 1. ovog članka. 

VIII. DONOŠENJE AKATA PO HITNO POSTUPKU 

Članak 45. 

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo 

ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi 

ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo 

uzrokovati znatniju štetu za Općinu. 

 

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju 

se propisani rokovi u čl. 31. ovog Poslovnika. 

 

Uz prijedlog  da se akt donese po hitnom postupku 

podnosi se prijedlog akta, a  ako prijedlog podnosi 

vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 

vijećnika. 

 

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku 

podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije 

dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje 

prijedlog da se akt donese po hitnom postupku 

vijećnicima te Načelniku ako on nije predlagatelj. 

Članka 46. 

Kad se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku 

prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanost 

razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red 

sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.   

Članak 47. 

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku  

mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave. 

 

O postupku s amandmanima iz st. 1. Ovog članka 

primjenjuju se odredbe ovog poslovnika koje se odnose 
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na prijedloge akata koji se donose u redovnom 

postupku. 

 

IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG 

OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE 

Članak 48. 

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za slijedeće 

dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o 

izvršenju proračuna Općine podnosi Općinski načelnik  

kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima 

propisanim zakonom. 

 

Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna 

povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije 

glasovanja o proračunu u cjelini.  

 

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti 

prije početka godine za koju se donosi, a općinski 

načelnik ne predloži privremeno financiranje, Komisija 

za proračun i financije ili najmanje 1/3 vijećnika imaju 

pravo predložiti donošenje odluke o privremenom 

financiranju. 

 

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun 

odnosno odluka o privremenom financiranju, na 

prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada 

Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko 

vijeće i razrješuje općinskog načelnika te imenuje 

povjerenika i raspisuje privremene izbore sukladno 

posebnom zakonu. 

Članak 49. 

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

donosi se većinom glasova svih vijećnika. 

 

X. VIJEĆNIČKA PITANJA 

Članak 50. 

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 

Načelniku, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela u 

svezi poslova iz njihovog djelokruga. 

 

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća prije 

utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u pisanom obliku 

posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik 

je dužan navesti kome ga upućuje. 

 

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička 

pitanja a svako postavljanje pitanja može trajati najviše 

pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkih pitanja ima i 

klub vijećnika s tim da može postaviti samo jedno 

pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet 

minuta. 

 

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj 

sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti 

razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj 

sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta. 

 

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može tražiti 

dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se 

najkasnije na sljedećoj sjednici. 

 

Općinski načelnik, te pročelnik dostavljaju pisani 

odgovor vijećniku posredovanjem Predsjednika vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor 

svim vijećnicima. 

Članak 51. 

Pitanja koja vijećnici postavljaju Načelniku,  odnosno 

pročelniku upravnog odjela kao i odgovori na ta pitanja 

moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na 

prijedlog mogućih mjera koje se odnose na postavljeno 

pitanje. 

 

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s 

odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 

vijeća će uputiti vijećnika na to te ga pozvati da svoje 

pitanje uskladi s tim odredbama. 

 

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog 

Poslovnika, Predsjednik Općinskog vijeća neće to 

pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o 

tome će obavijestiti vijećnika. 

Članak 52. 

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja 

profesionalnu tajnu, načelnik, odnosno pročelnik može 

predložiti da se  odgovori neposredno vijećniku ili na 

sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti ili na 

zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji djelokrug rada je 

to pitanje. 

Članak 53. 

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici 

Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i 

postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i 

dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute. 

 

Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je 

predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko 

vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom 

odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti 

dopunsko pitanje.  

 

XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

Članak 54. 

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u 

skladu s odredbama Statuta Općine Tovarnik. 

Članak 55. 
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Prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika o 

pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može 

podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika. 

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti 

potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje 

zaključka o traženju izvješća općinskog načelnika. U 

prijedlogu mora biti jasno postavljeno,  formulirano i 

obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće. 

Članak 56. 

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za 

traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice 

Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka 

prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od 

dana primitka. 

Članak 57. 

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za 

traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog 

vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. 

 

Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se 

očitovati na podneseni prijedlog. 

Članak 58. 

Raspravu o izvješću općinskog načelnika Općinsko 

vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju 

koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto 

ili donošenjem zaključaka kojim se od općinskog 

načelnika traži izvršavanje općih akata Općinskog 

vijeća. 

Članak 59. 

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća 

općinskog načelnika mogu prijedlog povući najkasnije 

prije odlučivanja o prijedlogu. 

 

Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika 

nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno 

podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije 

proteka roka od 60 dana kada je Općinsko vijeće 

donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za 

traženje izvješća od općinskog načelnika. 

 

XII. RED NA SJEDNICI 

 

1. Sazivanje sjednice 

Članak 60. 

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 

Općinskog vijeća po potrebi a najmanje jednom u tri 

mjeseca. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu 

Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje 

jedne trećine vijećnika ili na prijedlog Općinskog 

načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. 

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan 

od vijećnika odnosno Općinskog načelnika. 

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi 

utvrđeni dnevni red. 

 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 

sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će 

sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana. 

 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka 

sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne 

trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela 

državne uprave nadležnog za poslove lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika 

mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od 

vijećnika. 

 

Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 4., i 5. 

ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana 

sazivanja. 

 

Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 4., 5. 

i 6. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 

ništavima. 

Članak 61. 

Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim 

pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na 

drugi način. 

 

Poziv na sjednicu sa materijalima koje se odnose na 

prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 5 dana 

prije održavanje sjednice. Samo iz opravdanih razloga 

ovaj rok se može skratiti. 

 

Poziv i materijal za sjednicu se može dostaviti i 

elektroničkim putem. 

  

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti 

razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje 

predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se 

vijećnicima, općinskom načelniku, pročelniku 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, kao i 

drugim osobama koje odredi predsjednik Vijeća. 

 

2. Dnevni red 

Članak 62. 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže 

predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge 

sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i 

dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu 

Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda 

sjednice. 

  

Dnevni red sjednice utvrđuje se u pravilu na početku 

sjednice. 
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Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik 

Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu 

predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini 

predmet  izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže 

dopunu dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za 

dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni. 

 

Prije  glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, 

predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti. 

 

O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave. 

 

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno 

odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, 

zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a 

nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka. 

 

Dnevni red  se usvaja većinom glasova nazočnih 

članova Vijeća. 

 

Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno 

odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 

vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red. 

 

Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s 

prethodne sjednice.  

Članak 63.  

Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed 

rasprave o pojedinim predmetu utvrđenog dnevnog 

reda. 

 

Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog 

reda, može  odustati od svog prijedloga i nakon što je 

dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je 

odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i 

smatra se da prijedlog nije podnijet. 

Članak 64. 

Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta 

bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni 

red Općinskog vijeća na način propisan člankom 31. 

ovog Poslovnika prije proteka roka od 3 mjeseca od 

dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.  

 

3. predsjedanje i sudjelovanje  

Članak 65. 

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik 

Općinskog vijeća a u njegovoj odsutnosti ili 

spriječenosti, prvi potpredsjednik 

 

Ukoliko niti potpredsjednici vijeća nisu nazočni 

sjednici Općinskog vijeća, sjednicom predsjedava član 

kojeg  odredi vijeće. 

Članak 66. 

U radu i odlučivanju na sjednici vijeća imaju pravo 

sudjelovati svi vijećnici. 

Članak 67. 

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je 

pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži 

i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća. 

 

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava. 

 

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u 

govoru samo predsjednik Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne 

bude ometan ili spriječen u svom govoru.  

Članak 68. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po 

redoslijedu kojem su se prijavili. 

 

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o 

povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ 

čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati 

duže od 3 minute.  

 

Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati 

objašnjenje o povredi poslovnika odnosno utvrđenog 

dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim 

objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez 

rasprave. 

 

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji 

drži da je netočno izložen i koji je povod nesporazuma 

ili koji zahtjeva objašnjenje, predsjednik će mu dati 

riječ lim završi govor ovoga koji je to izazvao.  Vijećnik 

se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno 

objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od 

dvije minute.  

Članak 69. 

Red na sjednici osigurava predsjednik. 

 

Za provedbu reda na sjednici predsjednik može izreći 

mjere; opomenu, oduzimanje riječi i isključivanje sa 

sjednice.  

 

Ako predsjednik ne može održati red  na sjednici, 

odredit će se kratak prekid sjednice. 

 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se 

raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, 

govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim 

upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u 

svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu 

Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga 

opomenuti. 
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Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem 

zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik 

Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i 

udaljiti ga sa sjednice. 

 

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz 

stavka 6. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će 

utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji 

prilikom glasovanja. 

Članak 70.  

Na sjednici Općinskog vijeća može se odlučiti da 

govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput. 

 

Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje tri 

minute 

 

Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može 

odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje. 

 

Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se 

prijavili za govor u skladu s ovim Poslovnikom, mogu 

ponovo zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše 

dvije minute, neovisno o tome jesu li ranije govorili o 

toj temi. 

 

4. tijek  sjednice  

Članak 71. 

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog 

reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost 

vijećnika 

 

Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog 

vijeća, o tome obavještava predsjednika Općinskog 

vijeća ili pročelnika nadležnog  upravnog odjela. 

 

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici 

nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik 

Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat. 

 

Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za 

vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine 

vijećnika. 

 

Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik 

Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na 

zahtjev 1/3 vijećnika. 

 

5. Odlučivanje 

Članka 72. 

Za donošenje akata   na sjednici Općinskog vijeća, 

potrebno je da je nazočna većina vijećnika, osim u 

slučajevima kada je ovim Poslovnikom drukčije 

određeno. 

Članak 73. 

Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova, ukoliko 

je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina 

vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim 

Poslovnikom nije drugačije određeno. 

 

Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće 

donosi slijedeće akte: 

 

- Statut Općine, 

- Poslovnik Općinskog vijeća 

- proračun i godišnje izvješće o izvršenju 

proračuna, 

- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 

potpredsjednika vijeća, 

- odluku o raspisivanju referenduma o 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih 

Statutom Općine Tovarnik. 

- Prostorni plan Općine Tovarnik, te druge 

planove prostornog uređenje (detaljne planove i sl.).  

Članak 74. 

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave, 

osim ako je Poslovnikom određeno da se odlučuje bez 

rasprave. 

 

O prijedlogu Odluke ili drugog akta glasuje se poslije 

zaključenja rasprave. 

 

6. Glasovanje  

Članak 75. 

Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće ne 

odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno. 

 

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke. 

 

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da 

predsjednik Općinskog vijeća  prvo poziva vijećnike da 

se izjasne tko je „za“ prijedlog, zatim , tko je „protiv“ 

prijedloga, odnosno jeli se tko uzdržao od glasovanja. 

Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu 

glasovali „za“ niti „protiv“ prijedloga i nisu se izjasnili 

da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim 

glasovima. 

 

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika 

glasuje se „za“ ili „protiv“. 

 

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se 

prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 

prihvaćenje izjasni manje od polovice nazočnih 

vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah 

konstatirati da je amandman odbijen. 

Vijećnike proziva i glasove prebrojava pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela ili osoba koju on ovlasti. 

Članak 76. 

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate 

glasovanja. 
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Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, 

predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i 

ponovno objavljivanje rezultata glasovanja. 

Članak 77. 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. 

Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni 

su pečatom Općinskog vijeća.  

 

Na glasačkom listiću, prezimena kandidata navedena su 

abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži 

redni broj ispred prezimena kandidata.  

 

Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu 

pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje 

se „za“, „protiv“ i „uzdržan“. 

 

Glasačke listiće priprema Pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela. 

 

Predsjednik Općinsko vijeća može odrediti i određeni 

broje vijećnika koji će mu pomagati  kod tajnog 

glasovanja. 

Članak 78. 

Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku 

Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja 

predaje vijećnicima glasačke listiće.  

Članak 79. 

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi 

pripreme novih glasačkih listića. Ponovno glasovanje 

provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.  

Članak 80. 

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim 

listićem, i to osobno. 

 

Nevažeći je nepopunjeni listić, listić na kojemu su 

dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je 

tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za 

koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojemu 

je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.  

Članak 81. 

Nakon štos su svi nazočni vijećnici predali glasačke 

listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća 

objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na 

utvrđivanje rezultata glasovanja.  

 

Rezultata glasovanja utvrđuje se na osnovi predanih 

glasačkih listića.  

 

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog 

vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu 

pomagali kod samog glasovanja.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate 

glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno 

glasovanje.  

 

XIII.  IZBORI I IMENOVANJA 

Članak 82.  

Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira i 

razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku 

propisani Statutom Općine i ovim Poslovnikom. 

Članak 83. 

Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu 

predsjedniku Općinskog vijeća te obavljaju poslove iz 

njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti. 

 

Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili 

odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik, a ako je i on 

spriječen zamjenjuje ga drugi potpredsjednik. 

 

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, 

potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 

Članak 84. 

Na prijedlog Komisije  za izbor i imenovanja ili 

najmanje jedne trećine vijećnika može se pokrenuti 

postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog vijeća. 

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u 

pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje 

prijedloga, uz potreban broj potpisa vijećnika. 

 

Predsjednik odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća 

imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u roku 

osam dana od dostave prijedloga  

 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog 

uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se 

mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je 

prijedlog zaprimljen. 

 

Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju 

predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća, 

mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im 

prestaju danom donošenja Odluke, ako odlukom o 

razrješenju nije drukčije određeno. 

Članak 85. 

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu 

dati ostavku. Dužnost im prestaje danom kada 

Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke, a 

najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke. 

Članak 86. 

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog 

vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, 

potpredsjednik Općinskog vijeća koji je prvi izabran 

ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere 

novi predsjednik. 
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Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od 

donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati 

novog predsjednika. 

 

XIV. ZAPISNICI 

Članak 87. 

O radu sjednice vodi se zapisnik. 

 

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice 

(vrijeme, mjesto, nazočnost i odsutnost vijećnika),  

o prijedlozima iznijetima na sjednici, o sudjelovanja na 

raspravi te o donesenim odlukama.  

 

U zapisnik se unosi rezultat glasovanja o pojedinom 

predmetu. 

Članak 88. 

 

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije 

prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik 

prethodne sjednice. 

 

O osnovanosti primjedbe ne zapisnik odlučuje se na 

sjednici bez rasprave. 

 

Ako se primjedba prihvati, izvršit će u zapisniku 

odgovarajuća izmjena.  

 

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno 

zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 

primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 

 

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog 

vijeća i službenik koji vodi zapisnik. 

 

Izvornike zapisnika sjednice vijeća čuva nadležni  

upravni odjel. 

Članak 89. 

Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis 

tonske snimke sjednice čuva Jedinstveni upravni odjel.  

 

Jedinstveni upravni odjel je dužno omogućiti vijećniku 

, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice. 

 

XV. JAVNOST RADA 

Članak 90. 

Sjednice Općinskog vijeća su javne. 

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici 

medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju 

remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno 

razgovarati, upotrebljavati mobitel i drugo). 

 

Ukoliko je broj osoba koji prati rad Općinskog vijeća 

veći od broja raspoloživih mjesta., predsjednik 

Općinskog vijeća određuje broj osoba  koje mogu 

pratiti rad Općinskog vijeća. 

 

Općinsko vijeće ili njegovo radno tijelo može odlučiti 

da sjednicu ili pojedini dio sjednice održe bez 

nazočnosti javnosti. 

 

Odluku o održavanju sjednice ili dijela sjednice bez 

nazočnosti javnosti Općinsko vijeće donosi na prijedlog 

predsjednika Općinskog vijeća, predsjednika radnog 

tijela, načelnika ili najmanje 1/3 vijećnika, bez 

rasprave. 

 

Kada se sjednica održava bez nazočnosti javnosti, o 

radu sjednice ili dijela sjednice s kojeg je javnost bila 

isključena, javnost se obavješćuje putem službenog 

priopćenja za javnost. 

Službeno priopćenje za javnost daje predsjednik 

Općinskog vijeća ili osoba koju on ovlasti. 

 

U radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem 

sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom 

na službenim web stranicama Općine. 

 

Najava održavanja sjednice, materijali za sjednicu, 

donesene Odluke i te zapisnici o radu Općinskog vijeća 

objavljuju se na službenim web stranicama Općine. 

 

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podatci, koji 

su u skladu s posebnim propisima klasificirani 

određenim stupnjem tajnosti. 

 

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o 

rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može 

se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva 

priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog 

vijeća. 

 

XVI. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE 

Članak 91. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije.  

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Tovarnik 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 

4/13). 

 

KLASA:021-05/21-03/2 

UR.BROJ:2188/12-04-21-2 

Tovarnik, 19.2.2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Dubravko Blašković 
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