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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA

Temeljem članka 4. Pravilnika o dodjeli
stipendija studentima Vukovarsko-srijemske
županije, i članka 30. Statuta Vukovarsko-srijemske
županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije, broj 19/10, župan Vukovarsko-srijemske
županije, donosi

Z A K L J U Č A K

I.
Utvrđuje se kako slijedi:

Dodjeljuje se 54 studentske stipendije za slijedeće
studije:

 doktor medicine, 6
 doktor stomatologije, 2
 magistar farmacije, 2
 magistar građevine, 4
 magistar arhitekture, 1
 magistar geodezije, 3
 magistar strojarstva, 4
 magistar edukacije matematike, 7
 magistar informatike, 3
 magistar računarstva, 2
 magistar geografije, 1
 magistar socijalnog rada, 6
 magistar logopedije, 2
 magistar edukacije engleskog jezika, 3
 magistar edukacije njemačkog jezika, 2
 magistar edukacije ukrajinskog jezika 2
 magistar edukacije likovne kulture 4

II.
     Stipendija će se isplaćivat u iznosu od 1.000,00
kn mjesečno kroz deset mjeseci u godini.

III.
     Zaključak će biti objavljen u „Službenom
vjesniku“ Vukovarsko-sriemske županije.

ŽUPAN
Božo Galić, dipl. ing.

Na temelju članka 84. u svezi sa člankom 95.
stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine“ RH, broj 76/07., 38/09. i
55/11.), članka 188. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj: 153/13.), članka 30. stavak
2. alineja 1. i članka 41. Statuta Vukovarsko-
srijemske županije („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije, broj 4/13.), Župan
Vukovarsko-srijemske županije, donosi

Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna

Prostornog plana Vukovarsko-srijemske
županije za drugu ponovnu javnu raspravu

Članak 1.
Utvrđuje se Prijedlog III. Izmjena i dopuna

Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije (u
nastavku teksta: Izmjene i dopune Plana) za drugu
ponovnu javnu raspravu iz razloga što nije usvojen
u roku od 9 mjeseci od završetka ponovne javne
rasprave.

Članak 2.
Prijedlog Izmjena i dopuna Plana koji se

utvrđuje za drugu ponovnu javnu raspravu sadrži
tekstualni i grafički dio te sažetak za javnost.

Članak 3.
Prijedlog Izmjena i dopuna Plana upućuje se na

drugu ponovnu javnu raspravu koja se sastoji od
javnog uvida i javnog izlaganja. Oglas o upućivanju
na drugu ponovnu javnu raspravu objavit će se u:
službenom vjesniku, dnevnom tisku i na web
stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 4.
Javni uvid trajat će od 07. ožujka do 14. ožujka

2014.godine, a provest će se u prostorijama
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša u Vukovaru, Županijska 11 i putem
web-stranica Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 5.
Javno izlaganje održat će se u Vukovaru u

Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije,
Županijska 9, dana 10. ožujka 2014.godine, s
početkom u 10,00 sati.

Članak 6.
Tijekom druge ponovne javne rasprave novi

prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi samo u
svezi s izmjenama koje su nastale prihvaćanjem
primjedbi iznesenih u javnoj raspravi i ponovnoj
javnoj raspravi.

Članak 7.
Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne

osobe, a poglavito jedinice lokalne samouprave da
sudjeluju u drugoj ponovnoj javnoj raspravi te da u
tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju
primjedbe i prijedloge na Prijedlog Izmjena i
dopuna Plana.

Članak 8.
Pravne i fizičke osobe pisane primjedbe i

prijedloge na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana
mogu dostaviti najkasnije do 14. ožujka
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2014.godine na adresu: Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Županijska 9,
Vukovar.

Članak 9.
Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje

svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu o
prostornom uređenju i gradnji zadužuje se Upravni
odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša.

Članak 10.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom

vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 350-02/13-01/04
URBROJ: 2196/1-01-13-4
Vukovar, 24. veljače 2014. godine

ŽUPAN
Božo Galić, dipl. ing

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i

zaštitu okoliša

Na temelju članaka 86. i 95. stavak 4. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine"
RH, broj 76/07., 38/09. i 55/11.) i članka 188.
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“
RH,  broj 153/13.), Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, objavljuje

DRUGU PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana

Vukovarsko-srijemske županije

Druga ponovna javna rasprava sastoji se od
javnog uvida i javnog izlaganja.

1. Javni uvid u prijedlog III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije
trajat će od 07. ožujka do 14. ožujka 2014.godine
i to:

 radnim danom u prostorijama Upravnog
odijela za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša, Vukovar, Županijska 11,
od 07:30 do 15:30 sati

 i na WEB stranici Vukovarsko-srijemske
županije.

2. Javno izlaganje prijedloga III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije
održat će se dana 10. ožujka 2014.godine u 10,00

sati u Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske
županije, Vukovar, Županijska 9.

3. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i
primjedbe na prijedlog III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije,
dostavljaju se do 14. ožujka 2014.godine na adresu
Vukovarsko-srijemska županija Upravni odjel
za prostorno uređenje, gradnji i zaštitu okoliša,
32 000 Vukovar, Županijska 9.

4. Tijekom druge ponovne javne rasprave, iz
razloga što Plan nije usvojen u roku od 9 mjeseci
od završetka ponovne javne rasprave, novi
prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi samo u
svezi s izmjenama koje su nastale prihvaćanjem
primjedbi iznesenih u javnoj raspravi i ponovnoj
javnoj raspravi.

5. Sukladno članku 90. stavak 1. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine"
broj: 76/07., 38/09. i 55/11.), ako u roku iz točke 3.
nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ne dostave pisano
očitovanje na prijedlog Plana, smatrat će se da
nemaju primjedbi.

6. Sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine"
broj: 76/07., 38/09. i 55/11.) građani i udruge
sudjeluju u drugoj ponovnoj javnoj raspravi na
način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u
prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog
izlaganja o predloženim rješenjima, mogu upisati
prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se
nalazi uz prijedlog Plana, daju prijedloge i
primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i
primjedbe u roku određenom u točki 3.

7. Sukladno članku 90. stavak 3. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine"
broj: 76/07., 38/09. i 55/11.) prijedlozi i primjedbe
iz točke 6. koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko
napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o
drugoj ponovnoj javnoj raspravi.

Pozivamo Vas da se uključite u drugu ponovnu
javnu raspravu.

KLASA: 350-02/11-03/15
URBROJ: 2196/1-14-01-14-15
Vukovar, 25. veljače 2014.godine

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša
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GRAD ILOK
AKTI GRADONAČELNIKA

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ RH, broj 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 42.
Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13),
Gradonačelnik Grada Iloka, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti

za Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada

Javne vatrogasne postrojbe Ilok

Članak 1.
Temeljem Prijedloga Upravnog vijeća Javne

vatrogasne postrojbe Ilok od 11. rujna 2013. god.,
daje se suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne
vatrogasne postrojbe Ilok kako slijedi.

Članak 2.
U članku 13. Pravilnika o unutarnjem

ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne
postrojbe Ilok od 25. veljače 2008. god., radno
mjesto: Zapovjednik Vatrogasne postrojbe
(broj izvršitelja 1) u Općim uvjetima mijenja se

alineja 5. i glasi: „najmanje 5 godina
dužnosničkog iskustva na nižim zapovjednim
funkcijama u vatrogastvu“.

Članak 3.
U članku 16. radno mjesto: Zamjenik

zapovjednika Vatrogasne postrojbe (broj
izvršitelja 1) u Općim uvjetima mijenja se alineja
5. i glasi: „najmanje 5 godina dužnosničkog
iskustva na nižim zapovjednim funkcijama u
vatrogastvu“.Ilok imenuje se na vrijeme od jedne
(1) godine.

Za radno mjesto: Vatrogasac mijenja se broj
izvršitelja i glasi: “(broj izvršitelja 3)“.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i

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

KLASA: 218-01/13-01/07
URBROJ: 2196/02-01-13-02
Ilok, 21. listopada 2013. godine

GRADONAČELNIK
Zvonimir Dragun, dipl. ing.

Temeljem čl. 35. i  čl. 391. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”
RH, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09 i 143/12), čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” RH, broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 18/13), te članka 42.
Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13),
Gradonačelnik Grada Iloka 19. studenoga 2013.
godine, donosi

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Iloka

Članak 1.
Temeljem Natječaja za prodaju nekretnina u

vlasništvu Grada Iloka KLASA: 940-01/13-
01/32, URBROJ: 2196/02-01-13-08 od 04.
studenoga 2013. godine, objavljenog 04.
studenoga 2013. godine u «Večernjem listu» (u
skraćenom obliku), a cjelokupni tekst na oglasnoj
ploči Grada Iloka i na web- stranicama Grada
Iloka, Zapisnika Povjerenstva za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Iloka KLASA:
940-01/13-01/32, URBROJ: 2196/02-04-13-14 od
18. studenoga 2013. godine i Odluke o izboru
najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u
vlasništvu Grada Iloka KLASA: 940-01/13-
01/32, URBROJ: 2196/02-04-13-15 od 18.
studenoga 2013. godine izabrani su najpovoljniji
ponuđači kojima će se prodati predmetne
nekretnine i to:

k.o. Ilok
Ponuditelj pod brojem 1. Melita Krähenbühl iz Iloka, Kralja Tomislava 44, OIB: 89808713286

R. br. Broj k.č. Površina Kultura Početna cijena
(kn)

Postignuta
 cijena  (kn) Udio Grada Iloka

1.
257 541 m2

Kuća i dvorište
u mjestu

8.218,55            8.220,00
10/20

Ukupno 8.218,55 8.220,00
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k.o. Ilok
Ponuditelj pod brojem 2. Franjo Bađiković iz Iloka, Vladimira Nazora 116, OIB: 86629468081

R. br. Broj k.č. Površina Kultura Početna cijena
(kn)

Postignuta
 cijena (kn) Udio Grada Iloka

1.
2430/2 897 m

Oranica
ulica

Vladimira
Nazora 2.780,70 3.000,00

1/1

Ukupno 2.780,70 3.000,00

k.o. Ilok
Ponuditelj pod brojem 3. Agro-Srijem d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge iz Iloka, Vlatka Kraljevića
1/B, OIB: 09486931367 zastupan po Ivan Buhač iz Iloka, Hercegovačka 1, OIB: 90399692190

R. br. Broj k.č. Površina Kultura Početna cijena
(kn)

Postignuta
 cijena (kn) Udio Grada Iloka

1.
2146/5 965 m2

Pašnjak
Ribnjak 2.991,50 3.500,00 1/1

Ukupno 2.991,50 3.500,00

k.o. Ilok
Ponuditelj pod brojem 4. Iločki podrumi d.d.  iz Iloka, Dr. F. Tuđmana 72, OIB:38793818363 zastupani po
Mladen Papak iz Iloka, Matije Gupca 117, OIB: 61440990138

R. br. Broj k.č. Površina Kultura Početna cijena
(kn)

Postignuta
 cijena (kn) Udio Grada Iloka

1.
1388/1 1341 m2 Put Sofija

4.157,10 4.200,00
1/1

Ukupno 4.157,10 4.200,00

k.o. Šarengrad
Ponuditelj pod brojem 5. Ivan Divljaković iz Šarengrada, Žrtava Domovinskog rata 26, OIB: 74501547725

R. br. Broj k.č. Površina Kultura Početna cijena
(kn)

Postignuta
 cijena (kn) Udio Grada Iloka

1.
556 2532 m2 Oranica

Kuruzeb 6.355,32 7.503,00
1/1

2.
557 849 m2 Oranica

Kuruzeb 2.130,99 2.504,00
1/1

3.
558 1290 m2 Oranica

Kuruzeb 3.237,90 5.003,00
1/1

Ukupno 11.724,21 15.010,00

k.o. Ilok
Ponuditelj pod brojem 6. Nenad Lazić iz Iloka, Turska skela 4/A, OIB: 40552907235

R. br. Broj k.č. Površina Kultura Početna cijena
(kn)

Postignuta
 cijena (kn) Udio Grada Iloka

1.

1416/6 739 m2
Kuća bb i
dvorište

Turska skela 2.290,90 2.300,00

1/1

Ukupno 2.290,90 2.300,00

Članak 2.
Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada

Iloka i podnositelji najpovoljnijih ponuda sklopit
će Ugovore o kupoprodaji nekretnina u vlasništvu
Grada Iloka.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i

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

KLASA: 940-01/13-01/32
URBROJ: 2196/02-01-13-16
Ilok, 19.  studenoga 2013. godine

GRADONAČELNIK
Zvonimir Dragun, dipl. ing.

G
r
a
d
o
n
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GRAD OTOK
AKTI GRADONAČELNIKA

     Temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj
nabavi (“Narodne novin“e br. 90/11,83/13 i 143/13)
i članka 39. Statuta Grada Otoka (“Službeni
vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj
14/09 i 04/13) Gradonačelnik Grada Otoka donosi

ODLUKU
o provedbi postupaka

nabave bagatelne vrijednosti

PREDMET ODLUKE

Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne

nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog
trošenja proračunskih sredstava, ovom se Odlukom
uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog
odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga,
procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za
nabavu roba i usluga, odnosno 500.000, 00 kuna za
nabavu radova (u daljnjem tekstu: nabava bagatelne
vrijednosti) za koje sukladno odredbama Zakona o
javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji
obveza provedbe postupaka javne nabave.

U provedbi postupaka nabave robe, radova i/ili
usluga osim ove Odluke, obvezno je primjenjivati i
druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i
interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet
nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o
obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju
i gradnji, i dr.).

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 2.
O sukobu interesa na odgovarajući način

primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

POKRETANJE POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE

Članak 3.
Pripremu i provedbu postupaka bagatelne

nabave provodi  Stručno povjerenstvo koje imenuje
Gradonačelnik internim aktom, te određuje njegove
obveze i ovlasti u postupku bagatelne nabave.

U pripremi i provedbi postupka bagatelne
nabave moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) člana
Stručnog povjerenstva.

Članak 4.
Postupci bagatelne nabave moraju biti usklađeni s

Planom nabave naručitelja.
Planom nabave obuhvaćeni su predmeti nabave

čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od
20.000,00 kuna.

Za predmete nabave iz stavka 2. ovog članka u
Plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i
procijenjenoj vrijednosti nabave.

Članak 5.
Odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku o

početku postupka bagatelne nabave.

PROVEDBA POSTUPAKA BAGATELNE
NABAVE

Članak 6.
Nabavu ugostiteljskih usluga, usluga

reprezentacije, javnobilježničke, odvjetničke,
konzultantske, umjetničke usluge, usluge
obrazovnaja, poštanske usluge,   gorivo, usluge
telefona i interneta, plin, bankarske usluge te
nabavu radova, roba i usluga procijenjene
vrijednosti manje od 70.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice odnosno
sklapanjem ugovora s jednim gospodarskom
subjektom po vlastitom izboru.

Narudžbenicu  odnosno ugovor potpisuje
Gradonačelnik.

Za nabavu usluga iz stavka 1. obvezan je pisani
ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja
nefinancijske imovine.

Članak 7.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene

vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna,
naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od
najmanje 3 (tri) gospodarska  subjekta.

Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od
strane gospodarskog subjekta (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda emailom i sl.).

Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: naziv
javnog naručitelja, opis predmeta nabave i tehničke
specifikacije, kriterij za odabir ponude, uvjete i
zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se
traži),  rok za dostavu ponude, način dostavljanja
ponuda, adresu na koju se ponude dostavljaju i broj
telefona.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5
dana ovisno o složenosti predmeta nabave.

Članak 8.
Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda

odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti
ponuditelja.

Članak 9.
Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz

postupka bagatelne nabave:
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1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po
zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela
odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu
za zastupanje gospodarskog subjekta, sukladno
odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje
javna nabava,
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih
poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s
posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije
dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja
(primjerice, u postupku predstečajne
nagodbe), u kojem slučaju se to dokazuje
dokumentom iz stavka 3. ovog članka.
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi
dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Odluke,
4. ako ima dospjelih nepodmiranih obveza prema
Gradu Otoku

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1.
točke 1. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući
od dana slanja poziva za dostavu ponuda.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1.
točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja
ne smije biti starija

od 30 dana računajući od dana slanja  poziva za
dostavu ponuda, ili važeći jednakovrijedni
dokument nadležnog tijela države sjedišta
gospodarskog subjekta.

Stanje duga prema Gradu Otoku utvrđuje Stručno
povjerenstvo po službenoj dužnosti.

Članak 10.
Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda određuje

obvezno uvjete pravne i poslovne sposobnosti koje
ponuditelj dokazuje, i to:
1. upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog
subjekta. Upis u odgovarajući registar dokazuje se
odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u
državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski
subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod
nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija
od tri mjeseca računajući od dana slanja  poziva za
dostavu ponuda.
2. posjedovanjem određenog ovlaštenja ili članstva
u određenoj organizaciji kako bi mogao izvršiti
određeni ugovor (ako je potrebno).

Članak 11.
Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda može

odrediti uvjete financijske sposobnosti koje
ponuditelj dokazuje s jednim ili više dokumenata, i
to:
1. dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih
financijskih institucija kojim se dokazuje
solventnost gospodarskog subjekta,

2. dokazom o osiguranju za pokriće odgovornosti iz
djelatnosti,
3. izjavom o ukupnom prometu gospodarskog
subjekta i, po potrebi, o prometu u području koje je
obuhvaćeno predmetom nabave za razdoblje do
najviše tri posljednje
dostupne financijske godine, ovisno o datumu
osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti
gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim
prometima dostupna.

Članak 12.
Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda može

odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti koje
ponuditelj dokazuje s jednim ili više dokaza, i to:
1. popisom ugovora o isporuci roba, izvođenju
radova i/ili izvršenju usluga izvršenih u godini u
kojoj je započeo postupak bagatelne nabave i
tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis
ugovora sadrži: vrijednost ugovora, datum isporuke
robe, izvođenja radova i/ili izvršenja usluga i naziv
druge ugovorne strane. Popisu se kao dokazu o
urednoj isporuci roba, izvođenju radova i/ili
izvršenju usluga obvezno prilaže potvrda potpisana
ili izdana od druge ugovorne strane. Potvrda
obvezno sadrži: vrijednost ugovora iskazana sa ili
bez PDV-a, datum isporuke roba, izvođenja radova
i/ili izvršenja usluga, mjesto isporuke roba,
izvođenja radova i/ili izvršenja usluga, naziv druge
ugovorne strane te navod o urednom izvršenju
ugovora.U nedostatku iste vrijedi izjava
gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda
zatražena. Ako je potrebno, naručitelj može izravno
od druge ugovorne strane zatražiti provjeru
istinitosti potvrde,
2. navodom o tehničkim stručnjacima ili tehničkim
odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o
tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a
posebice o osobama odgovornima za kontrolu
kvalitete,
3. obrazovne i stručne kvalifikacije dobavljača i/ili
osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe
ili osoba odgovornih za poslove vezane za izvršenje
predmeta nabave,
4. uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se
autentičnost na zahtjev naručitelja mora potvrditi,
5. izjava o prosječnom godišnjem broju radnika
izvođača radova i broju voditeljskog osoblja u
posljednje tri godine,
6. izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi
koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu
izvršenja ugovora.

Članak 13.
Ako naručitelj navodi minimalnu razinu

sposobnosti a kao dokaz tehničke i stručne
sposobnosti traži popis ugovora, smatra se da je
uvjet:
1. vezan uz predmet nabave, ako se traži dokaz o
izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih
ugovora kao što je predmet nabave,
2. razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi
predmeta nabave, u sljedećim slučajevima:
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- kada se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora,
ako njegov iznos nije viši od procijenjene
vrijednosti nabave;
- kada se traži dokaz o izvršenju više ugovora, ako
njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene
vrijednosti nabave.

Članak 14.
Naručitelj može zahtijevati prilaganje potvrda

(certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s
određenim normama osiguranja kvalitete koje
izdaju neovisna tijela. U tom slučaju naručitelj mora
uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se
temelje na odgovarajućim hrvatskim normama
kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi
osiguranja kvalitete na koje upućuje naručitelj
moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja
udovoljavaju hrvatskim normama kojima su
prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela
koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete.

Naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde
(certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja
kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih
u drugim državama članicama.

Naručitelj mora od gospodarskog subjekta
prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim
mjerama osiguranja kvalitete.

Članak 15.
Tehničke specifikacije određuju se u pozivu za

dostavu ponuda.
Tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak

pristup ponuditeljima te omogućiti podnošenje
ponuda koje odražavaju različitost tehničkih
rješenja.

Članak 16.
Troškovnik koji izrađuje naručitelj u pozivu za

dostavu ponuda sastoji se od jedne ili više stavki.
Stavka troškovnika sadrži najmanje polja kojima

se navodi: tekstualni opis stavke, jedinica mjere po
kojoj se stavka obračunava, a koja može biti
izražena u komadima, jedinici mase, drugim
mjernim jedinicama ili paušalu, količina stavke
(točna količina stavke, okvirna količina stavke,
predviđena količina stavke ili procijenjeni udio
stavke), cijena stavke (po jedinici mjere), zbirna
cijena više stavki (zbroj cijena više stavki na koje se
odnosi zbirni procijenjeni udio), ako je primjenjivo,
ukupna cijena stavke, cijena ponude bez poreza na
dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena
stavki).

Ponuditelji su obvezni ispuniti sve stavke
troškovnika.

Članak 17.
Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva sukladno

ovoj Odluci ponuditelji mogu dostaviti u
neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni
ispis elektroničke isprave.

Članak 18.
Naručitelj u postupku bagatelne nabave može od

gospodarskih subjekata tražiti sljedeće vrste
jamstava:
1.jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja
ponuditelja od svoje ponude u roku njezine
valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu
članka 9. stavka 1. točke 3. ove Odluke, odbijanja
potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno
nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje
ugovora,
2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj
povrede ugovornih obveza,
3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku
ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima
po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete,
4. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz
djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u
vezi s obavljanjem određene djelatnosti.

Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost
ponude naručitelj odredio,ponuditelj može dati
novčani polog u traženom iznosu.

Jamstvo za ozbiljnost ponude se određuje u
apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5%
procijenjene vrijednosti nabave.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije
biti kraće od roka valjanosti ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za
ozbiljnost ponude, naručitelj mora tražiti njihovo
produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje
primjereni rok.

Naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima
jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon
završetka postupka bagatelne nabave, a presliku
jamstva pohraniti.

Članak 19.
Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski

subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene
vezane za poziv za dostavu ponuda, a naručitelj
dužan dati objašnjenje  te ga dostaviti svim
gospodarskim subjektima.

Članak 20.
Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se

u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj
prema redoslijedu zaprimanja.

Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude,
ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te
dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.
Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u
trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune
ponude.

Upisnik je sastavni dio zapisnika o javnom
otvaranju ponuda. U slučaju kada nema javnog
otvaranja ponuda upisnik je sastavni dio zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda.

Na omotnici ponude naznačuje se datum i
vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema
redoslijedu zaprimanja.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu
ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju
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ponuda, ali se evidentira kod naručitelja kao
zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te
neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

Do trenutka javnog otvaranja ponuda nije
dopušteno davanje informacija o zaprimljenim
ponudama.

Upisnik o zaprimanju ponuda i ponude ne smiju
biti dostupne neovlaštenim osobama.

Članak 21.
Ponuda je izjava pisane volje ponuditelja da

isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove
sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u
pozivu za dostavu ponuda.

Ponuda sadrži: popunjeni ponudbeni list, jamstvo
za ozbiljnost ponude, ako je traženo, dokumente
kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi
isključenja, tražene

dokaze sposobnosti, popunjeni troškovnik, ostalo
traženo u pozivu za dostavu ponuda (uzorci,
katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice,
izjave, itd.).

Ponudbeni list iz stavka 2. ovoga članka najmanje
sadrži: naziv i sjedište naručitelja, naziv i sjedište
ponuditelja, adresa, OIB, broj računa, adresa za
dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba
ponuditelja, broj telefona, broj faksa, predmet
nabave, cijenu ponude bez poreza na dodanu
vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost,
cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, rok
valjanosti ponude, datum i potpis ponuditelja.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući
naknadno vađenje ili umetanje listova na način da
čini cjelinu. Ako je ponuda izrađena u dva ili više
dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se
onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način
da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj
stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više
dijelova, stranice se označavaju na način da svaki
sljedeći dio započinje rednim brojem koji se
nastavlja na redni broj stranice kojim završava
prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran
(primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio
ponude ponovno numerirati. Ponude se pišu
neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da
su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma
ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Članak 22.
Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama, a u

drugoj valuti samo ako je naručitelj to izričito
odredio u pozivu za dostavu ponuda.

Cijena ponude piše se brojkama.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost

moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Članak 23.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama

s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja,
naziva predmeta nabave i naznakom ‘’ne otvaraj’’.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu
ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti
način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom
da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Članak 24.
Otvaranje ponuda je javno kod postupaka

bagatelne vrijednosti procijenjene vrijednosti
jednake ili veće od 70.000,00 kuna

Javno otvaranje ponuda započinje na
naznačenome mjestu i u naznačeno vrijeme,
istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.

Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena  člana
Stručnog povjerenstva naručitelja.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati
ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju
ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog
naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Obvezno se sastavlja zapisnik o javnom
otvaranju ponuda koji se odmah uručuje svim
ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima
na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani
zahtjev.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda sastoji se
od: naziva i sjedišta naručitelja, naziva predmeta
nabave, evidencijskog broja nabave, navoda o danu
slanja poziva za dostavu ponuda, navoda o roku za
dostavu ponuda, datuma i sata početka postupka
otvaranja ponuda, imena i prezimena ovlaštenih
predstavnika naručitelja, imena i prezimena
ovlaštenih predstavnika ponuditelja, naziva i
sjedišta ponuditelja, cijena ponuda bez PDV-a i
cijenu ponude sa PDV-om, naznaku je li ponuda
potpisana, primjedbe ovlaštenih predstavnika
naručitelja i ovlaštenih predstavnika ponuditelja na
postupak javnog otvaranja, ako ih ima, datuma i
sata završetka postupka otvaranja ponuda, potpisa
ovlaštenih predstavnika naručitelja i ovlaštenih
predstavnika ponuditelja.

Članak 25.
Na početku javnog otvaranja ponuda navodi se

predmet nabave, ime i prezime nazočnih ovlaštenih
predstavnika naručitelja, te ime i prezime nazočnih
ovlaštenih pred-

stavnika ponuditelja.
Ponude se otvaraju prema rednom broju iz

upisnika o zaprimanju ponuda. Kada je dostavljena
izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena
i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda.

Za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li
potpisana te od koliko je dijelova izrađena.

Iz svake otvorene ponude obvezno se naglas
čita:

1. naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju
zajednice ponuditelja naziv i sjedište svakog člana
zajednice ponuditelja,
2. cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost i
cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Nakon čitanja podataka iz stavka 4. ovoga
članka iz pojedine ponude, naručitelj mora
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omogućiti ovlaštenim predstavnicima ponuditelja
uvid u ponudbeni list te ponude.

Ovlaštenim predstavnicima ponuditelja mora se
omogućiti davanje primjedbi na postupak javnog
otvaranja ponuda.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda se odmah
stavlja na uvid, provjeru sadržaja i potpis nazočnim
ovlaštenim predstavnicima ponuditelja.

Ako netko od nazočnih ovlaštenih predstavnika
ponuditelja odbije potpisati zapisnik o javnom
otvaranju ponuda, naručitelj će o tome sastaviti
bilješku koja se prilaže zapisniku.

Članak 26.
Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i

ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz
poziva za dostavu ponuda.

Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja
obavijesti naručitelja.

O postupku pregleda i ocjene sastavlja se
zapisnik.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sastoji se od:
naziva i sjedišta naručitelja, naziva predmeta
nabave, evidencijskog broja nabave, navoda o danu
slanja poziva za dostavu ponuda, navoda o roku za
dostavu ponuda, datuma i sata početka postupka
pregleda i ocjene ponuda, imena i prezimena
ovlaštenih predstavnika naručitelja, cijena ponuda
bez PDV-a i cijenu ponude s PDV-om, analitičkog
prikaza traženih i danih dokaza sposobnosti
ponuditelja, jamstava ako je traženo, analize ponuda
vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa
predmeta nabave i tehničkih specifikacija, razloga
za odbijanje ponuda uz objašnjenje, rangiranja
valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir, naziva
ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor, prijedloga
odgovornoj osobi naručitelja za donošenje Odluke o
odabiru ili Odluke o poništenju, s obrazloženjem.

Članak 27.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Članak 28.
Nevaljana ponuda je ponuda koja zbog ili drugih

objektivnih razloga ne može biti odabrana,
primjerice zakašnjelo dostavljena ponuda, ponuda
ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za
isključenje, ponuda ponuditelja koji nije dokazao
svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu
ponuda, ponuda kojoj nedostaje jamstvo za
ozbiljnost ponude, ponuda čija je cijena veća od
osiguranih sredstava za nabavu, ponuda s
neuobičajeno niskom cijenom.

Neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne
odgovara potrebama naručitelja u opisu predmeta
nabave i tehničkim specifikacijama.

Članak 29.
Naručitelj je obvezan provjeriti računsku

ispravnost ponude.
Ukoliko se utvrdi računska pogreška od 5% i

manja, naručitelj će od ponuditelja pisanim putem
zatražiti prihvat ispravka računske pogreške

Naručitelj će ispraviti računske pogreške koje
otkrije i o tome odmah obavijestiti ponuditelja čija
je ponuda ispravljena, te će od ponuditelja zatražiti
da u roku tri dana od dana primitka obavijesti
potvrdi prihvaćanje ispravka računske pogreške.
Ispravci se u ponudi jasno naznačuju.

Članak 30.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska

cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina
jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost
isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga
koji su predmet nabave, naručitelj može odbiti
takvu ponudu. Kod ocjene cijena naručitelj uzima u
obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te
sve okolnosti pod kojima će se izvršavati određeni
ugovor o nabavi.

Prije odbijanja ponude iz stavka 1. ovoga članka
naručitelj mora pisanim putem od ponuditelja
zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim
elementima ponude koje smatra bitnima za
izvršenje ugovora. U tu svrhu ponuditelju se daje
rok od 3 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 31.
Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata

pregleda i ocjene ponuda odbiti:
  1. ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo
za ozbiljnost ponude ako je traženo,

odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano,
  2. ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoj
sposobnost u skladu s pozivom za dostavu
      ponuda,
  3. ponudu koja nije cjelovita,
  4. ponudu čija je cijena veća od procijenjene
vrijednosti predmeta nabave,
  5. ponudu koja je suprotna odredbama poziva za
dostavu ponuda,
  6. ponudu u kojoj cijena nije iskazana u
apsolutnom iznosu,
  7. ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za
svojstva predmeta nabave, te time ne
      ispunjava zahtjeve iz dokumentacije za
nadmetanje,
  8. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem
prihvatio ispravak računske pogreške,
  9. ponude ponuditelja koji je dostavio dvije ili više
ponuda u kojima je ponuditelj,
10. ponudu nepozvanog gospodarskog subjekta,
12. ponudu ponuditelja koji unutar postavljenog
roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo
objašnjenje nije za naručitelja prihvatljivo.

Članak 32.
Naručitelj može poništiti postupak bagatelne

nabave ako:
1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo
do pokretanja postupka bagatelne nabave da su bile
poznate prije;
2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do
sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu
ponuda da su bile poznate prije.
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Naručitelj je obvezan  poništiti postupak
bagatelne nabave ako:
1. nije pristigla nijedna ponuda;
 2. nakon isključenja i odbijanja ponuda ne
preostane nijedna valjana ponuda.

Članak 33.
Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene

ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije
ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno
sadrži:
1. podatke o naručitelju,
2. predmet nabave ,
3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za
sklapanje ugovora o nabavi,
4. razloge odbijanja ponuda,
5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Članak 34.
Ako postoje razlozi za poništenje postupka

bagatelne nabave naručitelj bez odgode donosi
Odluku o poništenju postupka bagatelne nabave.

U Odluci o poništenju postupka bagatelne
nabave, naručitelj navodi: podatke o naručitelju,
predmet nabave, obrazloženje razloga poništenja,
datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Članak 35.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude s

preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
naručitelj obvezan je bez odgode istovremeno
dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način

(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju
telefaksom, potvrda e- mailom, objavom na
internetskim stranicama naručitelja).

Članak 36.
Rok za donošenje Odluke o odabiru

najpovoljnije ponude ili Odluke o poništenju
postupka bagatelne nabave iznosi najviše 30 dana
od isteka roka za dostavu ponuda kod bagatelne
nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
70.000,00 kuna.

Članak 37.
Naručitelj dostavom Odluke o odabiru

najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje
ugovora o nabavi.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.
Ova Odluka biti će objavljena u „Službenom

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 39.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave.

KLASA: 333-01/14-01/01
URBROJ:2188/08-02/1-14-1
Otok, 19. veljače 2014. godine

GRADONAČELNIK
Josip Šarić, dipl. ing.
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OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Temeljem članka 38. Statuta Općine
Andrijaševci ("Službeni vjesnik " Vukovarsko-
srijemske županije, br.2/13), a sukladno članku
80 stavak 1. i članku 81 stavak 2.  Zakona o
lokalnim izborima ("Narodne novine", broj
144/12), ostavke vijećnika Joze Škegre iz
Rokovaca, Pavina 8, od 24. siječnja 2014. godine,
te pisane dostave o zamjeni vijećnika Hrvatske
narodne stranke-Liberalni demokrati (HNS) u
Općinskom vijeću Općine Andrijaševci
zaprimljene u Općini Andrijaševci 30. siječnja
2014. godine,  Mandatna komisija  na 6. sjednici
Općinskog vijeća održanoj 28. veljače 2014.
godine podnosi Općinskom vijeću

IZVJEŠĆE
O OSTAVCI NA VIJEĆNIČKU DUŽNOST

I VERIFIKACIJI  MANDATA NOVOG
VIJEĆNIKA

I.
JOZO ŠKEGRO, vijećnik u Općinskom vijeću

Općine Andrijaševci izabran s kandidacijske liste
Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrati
(HNS), nositelj liste Jozo Škegro, podnio je
ostavku na vijećničku dužnost iz osobnih razloga.

Utvrđuje se da je sukladno članku 80 stavak 1.
Zakona o lokalnim izborima  prestao mandat
vijećniku Jozi Škegri danom dostave pisane
ostavke, odnosno s danom 30. siječnja 2014.
godine.

II.
Sukladno članku 81 stavak 2.  Zakona o

lokalnim izborima, politička stranka koja je bila
predlagatelj kandidacijske liste umjesto Joze
Škegre određuje neizabranog kandidata s liste
Stjepana Dekanića iz Andrijaševaca, M. Gupca
54 kojem se verificira mandat.

III.
Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom

vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.

      Mandatna komisija

Klasa: 013-03/14-01/01
Urbroj: 2188/02-03-14-1
Rokovci, 28. veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK MANDATNE KOMISIJE
Tomislav Škegro, dipl.oec.

Temeljem članka 32., a sukladno članku 47.
Statuta Općine Andrijaševci ("Službeni vjesnik"
VSŽ, broj 2/13) i članku 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" RH, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Općinsko vijeće
Općine Andrijaševci na svojoj 06. sjednici,
održanoj dana 28. veljače 2014. godine, donijelo
je slijedeći

ZAKLJUČAK

Članak 1.
Usvaja se Izvješće  o polugodišnjem radu

općinskog načelnika Općine Andrijaševci za
razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine, KLASA:
022-05/14-02/03, URBROJ: 2188/02-01-14-1 od
21. veljače 2014. godine.

Članak 2.
Izvješće  o polugodišnjem radu općinskog

načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje
srpanj-prosinac 2013. godine nalazi se u prilogu
ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od

dana objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 021-05/14-02/02
URBROJ: 2188/02-03-14-1
Rokovci, 28. veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Kobašević, bacc. oec.

Na temelju članka 33. stavak 15. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom  („Narodne
novine“, broj 94/13) i članka 32. Statuta Općine
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Andrijaševci na svojoj 6. sjednici
održanoj dana 28. veljače 2014. godine, donijelo
je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o provedbi  Plana

gospodarenja otpadom
Općine Andrijaševci za 2013. godinu

Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika Općine

Andrijaševci o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Andrijaševci za 2013. godinu.
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Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u

prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od

dana objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-05/14-01/01
URBROJ: 2188/02-03-14-4
Rokovci, 28. veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Na temelju članka 28. a u svezi s člankom 20.
stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom  („Narodne novine“ RH, broj 94/13) i
članka 47. Statuta Općine Andrijaševci
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije, broj 2/13), općinski načelnik  podnosi
Općinskom vijeću

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom

 Općine Andrijaševci za 2013. godinu

1. UVOD

Općina Andrijaševci je u skladu sa Zakonom o
otpadu donijela Plan gospodarenja otpadom
Općine Andrijaševci 2008.-2016.  koji je usvojen
Odlukom o usvajanju Plana gospodarenja
otpadom Općine Andrijaševci 2008.-2016.
godine, KLASA: 022-05/08-02, URBROJ:
2188/02-02/02-124 od 22.12.2008. godine.
Prema obvezama i odgovornostima u
gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o
otpadu gradovi i općine odgovorni su za
gospodarenje komunalnim otpadom i
građevinskim materijalom.

Na području Općine Andrijaševci odnosno na
području naselja Rokovci i Andrijaševci  prema
Popisu stanovništva iz 2011. godine živi 4.219
stanovnika.

2. MJERE ODVOJENOG
PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG
OTPADA

Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog
otpada koje nastaje u domaćinstvima na području
Općine Andrijaševci temeljem ugovora o
koncesiji obavljalo je poduzeće „STRUNJE-
TRADE“ d.o.o.Ambarine bb, Gradište, zastupano
po prokuristu Branku Strunje.
Skupljanje i odvoz komunalnog otpada od
domaćinstava i pravnih osoba provodi se dvaput
tjedno i to jedanput tjedno za naselje Rokovci, a
jedanput tjedno za naselje Andrijaševci.
Odvoz komunalnog otpada odnosno kontejnera s
komunalnim otpadom s groblja u Rokovcima i
groblja u Andrijaševcima obavlja se po pozivu

nakon popunjavanja kontejnera. Odvoz kabastog,
neopasnog komunalnog otpada (bijela tehnika i
slično) odvozi se minimalno dva puta godišnje
bez nakande sukladno ugovoru o koncesiji.
Koncesionar se obvezao u roku od 3 mjeseca od
potpisivanja ugovora o koncesiji postaviti 2
zelena otoka, 1 u Rokovcima i 1 u
Andrijaševcima sa po tri različita kontejnera i to
za papir, staklo i PET ambalažu kako bi se otpad
mogao razvrstati, te ih nakon punjenja bez
naknade odvoziti.  Obvezu je koncesionar izvršio
u cijelosti.
Navedeni koncesionar sav sakupljeni komunalni
otpad odvozi na odlagalište otpada pod nazivom
„Petrovačka dola“ u Vukovaru.
U zimskom periodu za vrijeme „svinjokolja“
Općina  je ugovorila s „Agroproteinkom“ d.d.
Sesvetski Kraljevac prikupljanje nusproizvoda
životinjskog podrijetla od svinjokolja u poseban
kontejner za prikupljanje takve vrste otpada koji
je redovito bilo pod nadzorom i nakon punjenja se
isto tako redovito odvozio u preradu.

Planira se daljnja edukacija stanovništva
Općine o odvojenom prikupljanju otpada.

3. MJERE ZA UPRAVLJANJE I
NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA
KOMUNALNOG OTPADA

Na području Općine Andrijaševci nema
aktivnog legalnog odlagališta komunalnog
otpada, već koncesionar sakupljeni komunalni
otpad odvozi na odlagalište grada Vukovara tzv.
„Petrovačka dola“.

4. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG
OKOLIŠA I NEUREĐENIH
ODLAGALIŠTA OTPADA

Divlja odlagališta su mjesta na kojima
neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj
otpad bez propisanih i izdanih dozvola. Sukladno
Prostornom planu uređenja Općine Andrijaševci
na području Općine Andrijaševci postojala su dva
neuređena („divlja“) odlagališta i to jedno
jugoistočno od naselja Rokovci (oranica
Topolovica, k.č.br. 793 u k.o. Rokovci) i drugo u
jugozapadnom dijelu Općine (oranica Bok, k.č.br.
48 u k.o. Rokovci).
Odlagalište koje se nalazilo jugoistočno od
naselja Rokovci – oranica Topolovica, k.č.br. 793
k.o. Rokovci je sanirano te je Programom
raspolaganja državnim poljoprivrednim
zemljištem na području Općine Andrijaševci
predviđena za zakup i obrađuje se kao
poljoprivredno zemljište.

Drugo divlje odlagalište obuhvaća dijelove
k.č.br. 48 u  k.o. Rokovci, na kojoj i danas postoje
ostaci raznog otpada koji su odlagale
neodgovorne osobe. Navedena kat.čestica je u
vlasništvu Republike Hrvatske i Uvjerenjem
Hrvatskih šuma d.o.o. Uprave šuma Vinkovci ista
se nalazi u šumskogospodarskim planovima
kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o., Uprava
šuma Podružnica Vinkovci. U naravi gotovo
cijela je obrasla žbunjem i višegodišnjim
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raslinjem a dobar dio zemljišta je pod slojevima
spomenutog odlaganog otpada.

5. GOSPODARENJE GRAĐEVINSKIM
OTPADOM I RECIKLAŽNO
DVORIŠTE

Sporazumom između Općine Andrijaševci i
Općine Cerna  bilo je osigurano zemljište za
izgradnju objekta – reciklažnog dvorišta za
građevinski otpad, no budući navedeno više ne
zadovoljava odredbe Zakona o održivom
gospodarenju otpadom, kao prvi postupak u
osiguranju gradnje reciklažnog dvorišta za
građevinski otpad, Općinsko vijeće je 19.03.2012
godine donijelo Odluku o određivanju lokacije za
izgradnju reciklažnog dvorišta. Za potrebe
formiranja reciklažnog dvorišta građevinskog i
komunalnog otpada te mini reciklažnog dvorišta s
rashladnim kontejnerom za prihvat otpada
životinjskog podrijetla određen je dio k.č.br. 30
k.o. Andrijaševci, unutar gospodarske zone
„Biljana“ u Andrijaševcima. Budući da je ista
kat.čest.broj 30 u vlasništvu Republike Hrvatske i
u funkciji je poljoprivredne proizvodnje, Općina
Andrijaševci je u tijeku postupka pripreme
zahtjeva za darovanjem prema Državnom uredu
za upravljanje državnom imovinom i to kat.čest.
broj 1092 u k.o. Andrijaševci na kojoj se nalazi
sanirano bivše odlagalište tzv. „Mrcinište“. Iako
je i kat.čest.broj 1092 u vlasništvu Republike
Hrvatske, smatramo je pogodnijom i
adekvatnijom lokacijom za izgradnju reciklažnog
dvorišta za područje naše općine.

6. ODVODNJA OTPADNIH VODA I
UREĐENJE VODOTOKA I VODA

Općina Andrijaševci je tijekom 2013. godine
unatoč teškoj financijskoj situaciji uspjela vratiti
dio nastalog duga s osnove započete izgradnje
javnog odvodnog sustava (kanalizacija) što i dalje
kontinuirano nastavlja. Nakon što dopuste
financijske  mogućnosti, cilj je nastaviti daljnju
izgradnju sustava javne odvodnje te u bližoj
budućnosti priključiti sva domaćinstva, ustanove i
pravne osobe na sustav javne odvodnje kako bi se
doprinijelo zdravlju ljudi i zaštiti čovjekova
okoliša.
Što se tiče uređenja vodotoka i voda, nastoji se
redovito održavati obala rijeke Bosut dok
komunalni djelatnici redovito skupljaju materijale
koji onečišćuju rijeku i okoliš uz i oko rijeke.
Budući da u 2013. godini na području Općine
Andrijaševci nije bilo značajnijih kišnih oborina,
poduzete su mjere vezane uz održavanje
funkcionalnosti postojećeg sustava vodotoka na
području Općine sukladno financijskim
mogućnostima.

7. CILJEVI U 2014. GODINI

Obzirom na ograničena financijska sredstva
kojima Općina Andrijaševci raspolaže, očito je da
su ista nedostatna da bi se uspostavio kvalitetan
sustav gospodarenja otpadom, uredilo reciklažno
dvorište, nabavilo potrebnu komunalnu opremu i
uspostavilo sustav javne odvodnje otpadnih voda,
no istovremeno se radilo na podizanju ekološke
svijesti stanovništva i to najčešće kroz edukaciju
putem registriranih udruga u općini.
Cilj nam je u skorom vremenskom razdoblju
ispuniti zadane obveze vezane uz uspostavu što
kvalitetnijeg sustava gospodarenja otpadom na
način da se uspostavi nastavak sustava javne
odvodnje na području općine, urede vodotoci,
pripremi i uredi lokacija za izgradnju građevina
namijenjenih skladištenju, uporabi i zbrinjavanju
otpada, kako bi se doprinijelo zaštiti okoliša,
očuvanju zdravlja stanovništva i podizanju
životnog standarda.

KLASA: 363-05/14-01/01
URBROJ: 2188/02-01-14-1
Rokovci, 21. veljače 2014. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01,26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11,  90/11, 144/12 i 94/13) i
članka 32. Statuta Općine Andrijaševci
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine
Andrijaševci na svojoj  6. sjednici održanoj
28.veljače 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o

izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2013. godini.

Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se

u prilogu Zaključka i njegov je sastavni dio.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-05/14-01/01
URBROJ: 2188/02-03-1-5
Rokovci, 28.veljače 2014.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Kobašević, bacc.oec
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Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“,
br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01,26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i
članka 47. Statuta Općine Andrijaševci
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije, broj 2/13), općinski načelnik podnosi
Općinskom vijeću

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa gradnje objekata i

uređaja

 komunalne infrastrukture u 2013. godini

Programom gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2013. godini planiran
je utrošak sredstava komunlalnog doprinosa,
naknada za priključenje, naknade za koncesiju  i
ostalih proračunskih sredstava u iznosu od
31.000,00 kuna.

Pregled utroška sredstava predviđenih
Programom gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu:

Red.
br.

Naziv stavke Planirano
Kn

Utrošeno
kn

1. Sufinanciranje rekonstrukcije vodoopskrbne mreže 1.000,00 0,00
2. Proširenje vodovodne mreže 0,00 0,00
3. Proširenje javne rasvjete 15.000,00 14.337,50
4. Prometna i turistička signalizacija 1.000,00 0,00
5. Sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju Centra za

gospodarenje otpadom VSŽ-e 1.000,00 0,00
6. Projektna dokumentacija za vatrogasni dom 13.000,00 12.875,00

Ukupno: 31.000,00 27.212,50

Iznosi pojedinih stavki planiranih  kod
donošenja Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu
naknadno su  izmijenjeni Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Andrijaševci za 2013. godinu a
iskazani su Realizacijom proračuna sa
31.12.2013. godine.

KLASA: 363-05/14-01/01
URBROJ: 2188/02-01-14-2
Rokovci, 21. veljače 2014.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 I
94/13) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije,  broj 2/13), Općinsko vijeće Općine
Andrijaševci na svojoj  6. sjednici održanoj
28.veljače 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o

izvršenju Programa održavanja  komunalne
infrastrukture u 2013. godini.

Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u

prilogu Zaključka i njegov je sastavni dio.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-05/14-01/01
URBROJ: 2188/02-03-14-6
Rokovci, 28.veljače 2014.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01,26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i
članka 47. Statuta Općine Andrijaševci
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije broj 2/13), općinski načelnik podnosi
Općinskom vijeću

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja komunalne

infrastrukture u 2013. godini

Programom održavanja komunalne infrastrukture
u 2013. godini planiran je utrošak sredstava
komunlane naknade i ostalih proračunskih
sredstava u iznosu od 767.000,00 kuna.

Pregled utroška sredstava predviđenih
Programom održavanja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu:
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RED.BR.
KOMUNALNA DJELATNOST

Planirano
kn

Utrošeno
kn

1. Električna energija za javnu rasvjetu 150.000,00 151.999,30
2. Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja javne

rasvjete 65.000,00 60.385,62
3. Materijali za tekuće i investicijsko održavanje

poljskih putova 50.000,00 32.400,00
4. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljskih

putova 40.000,00 27.562,50
5. Materijal za održavanje kanalske mreže 1.000,00 0,00
6. Usluga čišćenja i održavanja kanalske mreže 1.000,00 625,00
7. Materijal za tekuće i investicijsko održavanja

pješačkih staza 20.000,00 16.081,00
8. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja pješačkih

staza 10.000,00 5.250,00
9. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta 35.000,00 18.750,00

10. Materijal za održavanje javnih površina 35.000,00 33.466,85
11. Usluge drugih za održavanje javnih površina 360.000,00 358.993,75

Ukupno: 767.000,00 705.514,02

Iznosi pojedinih stavki planiranih  kod
donošenja Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2013. godini naknadno su
izmijenjeni Izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Andrijaševci za 2013. godinu a iskazani
su Realizacijom Proračuna sa 31.12.2013. godine.

KLASA: 363-05/14-01/01
URBROJ: 2188/02-01-14-3
Rokovci, 21. veljače 2014.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

Temeljem članka 9 a. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj
47/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Andrijaševci na svojoj 6. sjednici
održanoj 28. veljače 2014. godine donosi

Z A K L J U Č A K

Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o

izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u
2013. godini.

Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u

prilogu Zaključka i njegov je sastavni dio.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 610-01/14-01/02
URBROJ: 2188/02-03-14-2
Rokovci, 28.veljače 2014.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Temeljem članka 9 a. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ RH,
broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 47. Statuta
Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/13),
općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa javnih potreba

u kulturi u 2013. godini

Programom javnih potreba u kulturi u 2013.
godini planiran je utrošak sredstava u iznosu od
117.000,00 kuna.

Pregled utroška sredstava predviđenih
Programom javnih potreba u kulturi za 2013.
godinu
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RED.
BR.

NAZIV Planirano
kn

Utrošeno
kn

1. Tekuće donacije KUD-u 45.000,00 38.277,32
2. Sufinanciranje troškova bibliobusa 10.000,00 0,00
3. Obilježavanje dana općine Andrijaševci  62.500,00 60.779,00

Ukupno: 117.000,00 99.056,32

Iznosi pojedinih stavki planiranih  kod
donošenja Programa javnih potreba u kulturi u
2013. godini naknadno su  izmijenjeni Izmjenama
i dopunama Proračuna Općine Andrijaševci za
2013. godinu a iskazani su Realizacijom
Proračuna sa 31.12.2013. godine.

KLASA: 610-01/14-01/02
URBROJ: 2188/02-01-14-1
Rokovci, 21. veljače 2014.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

Temeljem članka 74. i 76. Zakona o športu
(„Narodne novine“, br.71/06, 150/08, 124/10,
124/11, 86/12  i 94/13) i članka 32 . Statuta
Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 6.
sjenici održanoj 28.veljače 2014. godine donosi

Z A K L J U Č A K

Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o

izvršenju Programa javnih potreba u športu u
2013. godini.

Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u

prilogu Zaključka i njegov je sastavni dio.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 620-08/14-01/01
URBROJ: 2188/02-03-14-2
Rokovci, 28.veljače 2014.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Temeljem članka 74. i 76. Zakona o športu
(„Narodne novine“ RH, broj 71/06, 150/08,
124/10, 124/11, 86/12  i 94/13) i članka 47 .
Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/13),
općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa javnih potreba
u športu u 2013. godini

Programom javnih potreba u športu u 2013.
godini planiran je utrošak sredstava u iznosu od
716.000,00 kuna.

Pregled utroška sredstava predviđenih
Programom javnih potreba u športu za 2013.
godinu

RED.
BR.

NAZIV Planirano
kn

Utrošeno
kn

1. Tekuće donacije LD „Jelen“ 5.000,00 5.000,00
2. Tekuće donacije Zajednici športova Općine

-u okviru Zajednice tek.donacije igraonici „Maki“
500.000,00
155.000,00
655.000,00

499.999,93
141.040,00
641.039,93

3. Kapitalne donacije Teniskom klubu Rokovci-
Andrijaševci 24.000,00 23.230,85

4. Materijal i usluge za održavanja dječjih igrališta 2.000,00 0,00
5. Materijal i usluge za održavanje sportskih terena na

javnim površinama 25.000,00 19.655,48

6. Projektna dokumentacija za prostorije sport. klubova na
igralištu NK  „Frankopan“ 5.000,00 1.637,03

7. Izgradnja prostorija sportskih klubova na igralištu NK
„Frankopan“ 0,00 0,00

Ukupno: 716.000,00 690.563,29
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Iznosi pojedinih stavki planiranih  kod
donošenja Programa javnih potreba u športu u
2013. godini naknadno su  izmijenjeni Izmjenama
i dopunama Proračuna Općine Andrijaševci za
2013. godinu a iskazani su Realizacijom
Proračuna sa 31.12.2013. godine.

KLASA: 620-08/14-01/01
URBROJ: 2188/02-03-14-1
Rokovci, 21. veljače 2014.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01,26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i
članka 32. Statuta Općine Andrijaševci
(„Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 2/13), Općinsko
vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 6. sjednici
održanoj  28. veljače 2014. godine  donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE
U 2014. GODINI

Članak 1.
U članku 1. Programa održavanja komunalne

infrastrukture u 2014. godini („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije broj 25/13)
dodaje se stavak 3. i glasi: održavanje
nerazvrstanih cesta u 2014. godini bit će iskazan
zasebnim Programom održavanja nerazvrstanih
cesta u 2014. godini.

Članak 2.
U članku 2. Programa održavanja komunalne

infrastrukture u 2014. godini mijenja se stavak 1.
i glasi:

 Sukladno članku 1. Program obuhvaća
slijedeće komunalne djelatnosti:

RED.BR. KOMUNALNA DJELATNOST
PREDVIĐENA SREDSTVA

(u kunama)
1. Električna energija za javnu rasvjetu 160.000,00
2. Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja

javne rasvjete
110.000,00

3. Materijal za održavanje kanalske mreže 10.000,00
4. Usluga čišćenja i održavanja kanalske mreže 25.000,00
5. Materijal za tekuće i investicijsko održavanje

pješačkih staza
40.000,00

6. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
pješačkih staza

20.000,00

7. Materijal za održavanje javnih površina 25.000,00
8. Usluge drugih za održavanje javnih površina 360.000,00

Ukupno: 750.000,00

Članak 3.
Sve ostale odredbe Programa održavanja

komunalne infrastrukture u 2014. godini ostaju
neizmijenjene.

Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a
primjenjivat će se  od 1.siječnja 2014.godine.

KLASA: 363-05/14-01/02
URBROJ: 2188/02-03-14-1
Rokovci, 28.veljače 2014.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Kobašević, bacc.oec.
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Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01,26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i
članka 32. Statuta Općine Andrijaševci
(„Službeni vjesnik“ VSŽ,  broj 2/13), Općinsko
vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 6. sjednici
održanoj  28. veljače 2014. godine  donijelo je

P R O G R A M
ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

U 2014. GODINI

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se održavanje

nerazvrstanih cesta  u 2014. godini na području
Općine Andrijaševci u predviđenom iznosu od
195.000,00 kuna.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta
dijele se na redovito i izvanredno održavanje.
Redovito održavanje čini skup mjera i radnji koje
se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine
na cestama sa svrhom održavanja prohodnosti i
tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na
istima, a obuhvaća:

- mjestimične popravke kolnika, trupa
ceste, nasipanje šljunkom, kamenom i
drugim materijalima, čišćenje kolnika,
zaštita kosina nasipa, usjeka i zasjeka,
postavljanje uređaja, zamjena i
popravak prometne signalizacije i ostale
opreme ceste, košenje trave i održavanje
zelenih površina na cestovnom
zemljištu, održavanje bankina te drugi
slični radovi na cesti.

Izvanredno održavanje cesta čine povremeni
radovi osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti
ceste i povećanje sigurnosti prometa a obuhvaća:

- sanaciju kolnika nakon radova na
komunalnoj infrastrukturi

- obnavljanje i zamjena kolničkih zastora,
uređenja poprečnih nagiba, izgradnji
stajališta uz cestu i obnavljanje i
zamjena propusta i mostova do 10 m.
raspona.

Navedeni radovi najčešće se obavljaju izvan
zimskog perioda, tzv. „ljetno održavanje
nerazvrstanih cesta“.

Radovi na redovitom i izvanrednom
održavanju u 2014. godini predviđeni su ovim
Programom i obuhvaćaju slijedeće poslove:

* održavanje kamenom nasutih cesta
* održavanje asfaltnih ulica
* održavanje bankina
* održavanje odvodnje
* održavanje prometne signalizacije
* hitni popravci i intervencije u svrhu
osiguranja i odvijanja prometa
*čišćenje snijega

*Održavanje kamenom nasutih cesta,
obuhvaća održavanje poljskih putova.
*Održavanje asfaltnih ulica, obuhvaća
redovito održavanje asfaltnih
prometnica sa potrebitim sanacijama i
popravcima kolnika, te izvanredno

održavanje kojim se vrši zamjena loše
cestovne podloge kao i kolničke
konstrukcije, uključujući i izvedbu svih
potrebnih pratećih radova.
*Održavanje bankina, obuhvaća
održavanje, košnju i uređenje bankina
na svim cestama i putovima.
*Održavanje odvodnje, obuhvaća
održavanje odvodnje sa svih cesta na
području općine, lokalnih cesta i
nerazvrstanih cesta i ostalih javnih
površina te iskop i održavanje odvodnih
jaraka. Tu je predviđena i izgradnja
potrebitih cijevnih propusta kao i
betonskih kanala. Problemi se mogu
pojaviti kod odvodnje oborinskih voda
zbog zatrpanih cestovnih kanala.
*Održavanje prometne signalizacije,
obuhvaća održavanje, postavu i uređenje
vertikalne i horizontalne prometne
signalizacije na općinskim
prometnicama, putovima, nogostupima,
parkiralištima, autobusnim stajalištima i
sl.
*Hitni popravci i intervencije u svrhu
osiguranja i odvijanja prometa,
obuhvaćaju  izvedbu hitnih i
nepredviđenih radova.
*Čišćenje snijega, obuhvaća čišćenje
snijega u zimskom periodu.

Članak 2.
Financiranje Programa održavanja

nerazvrstanih cesta u 2014. godini iz članka 1.
ovog
Programa predviđa se iz slijedećih izvora:

- prihod od komunalne naknade
- prihod iz Proračuna Općine

Andrijaševci za 2014. godinu.

Članak 3.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a
primjenjivat će se od dana donošenja.

KLASA: 363-05/14-01/03
URBROJ: 2188/02-03-14-1
Rokovci, 28. veljače 2014.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Kobašević, bacc.oec.

.
Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ RH, broj  86/12 i 143/13) i
članka 32. Statuta Općine Andrijaševci
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine
Andrijaševci na svojoj 6. sjednici održanoj dana
28. veljače 2014. godine, donijelo je slijedeći

PROGRAM
utroška sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za

2014. godinu
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Članak 1.
Ovim Programom  za 2014. godinu planira se

visina iznosa sredstava na temelju uplaćenih
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od
20.000,00 kuna.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovoga Programa

planiraju se utrošiti u izradu Izvješća o stanju u
prostoru Općine Andrijaševci.

Navedena sredstva iz članka 1. mogu se
tijekom godine izmjenom Proračuna Općine
Andrijaševci za 2014. godinu, mijenjati ovisno o

ostvarenju proračunskih prihoda i ukazanim
potrebama.

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske
županije.

KLASA: 361-02/14-01/02
URBROJ: 2188/02-03-14-1
Rokovci,  28. veljače 2014.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Kobašević, bacc.oec.
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OPĆINA BOGDANOVCI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Temeljem članka ll. stavak 4. Zakona o otpadu
(“Narodne novine” RH, broj 178/04 i 60/08.),
članka 32. Statuta Općine Bogdanovci “Službeni
vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj
05/13.), Općinsko vijeće na 6. sjednici održanoj
dana, 26. veljače 2014. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju  Izvješća  o izvršenju Plana

gospodarenja otpadom na području Općine
Bogdanovci

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana

gospodarenja otpadom na području Općine
Bogdanovci za 2013. godinu u cijelosti.

II.
Ova Odluka stupa na snagu  osmi dan nakon

objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-
srijemske županije.

KLASA: 363-01/14-01/17
URBROJ. 2196/03-01/01-14-01
Bogdanovci, 26.veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Andrija Krizmanić

Na temelju članka 27. Stavak 4 Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ RH,
broj 39/13) te članka 32 Statuta Općine Bogdanovci
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-sriejmske
županije, broj 05/13), Općinsko vijeće Općine
Bogdanovci na svojoj šestoj sjednici održanoj dana
26.veljače 2014.godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu

zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske

Članak 1
U Povjerenstvo za dodjelu zakupa na

poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske iz redova Općinskog vijeća Općine
Bogdanovci imenuje se ŽELJKO ERGOVIĆ iz
Bogdanovaca

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

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

Članak 3
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske iz redova predstavničkog tijela
od 28. studenoga 2013. godine

KLASA: 320-01/14-01-05
URBROJ:2196/03-01/01-14-01
Bogdanovci, 26.veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Andrija Krizmanić

Temeljem  članka 32. Statuta Općine
Bogdanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-
srijemske županije, broj  05/13.), Općinsko vijeće
Općine Bogdanovci na 06. sjednici održanoj
dana,26. veljače 2014. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu

općinskog načelnika

I.
Usvaja se Polugodišnje izvješće (srpanj -

prosinac 2013.) o radu načelnika Općine
Bogdanovci.

II.
Ova Odluka stupa na snagu, dan nakon

donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku”
Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 022-06/14-01/04
URBROJ: 2196/03-01/01-14-01
Bogdanovci, 26.veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Andrija Krizmanić
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OPĆINA IVANKOVO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Sukladno članku 14. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ RH, broj 87/08, 136/12) i
članku 34. Statuta Općine Ivankovo („Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj
14/09, 3/13) Općinsko vijeće na 9.sjednici
održanoj 13. veljače 2014. godine, donosi

O   D   L   U   K   A
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE

IVANKOVO ZA 2014.G.

I.OPĆA ODREDBA

Članak 1.
       Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda
i rashoda Proračuna Općine Ivankovo (u daljnjem
tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje,
upravljanje općinskom imovinom, te pravo
korisnika proračunskih sredstava.

II.STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.
Proračun sadrži Opći i Posebni dio. Opći dio

sadrži Račun prihoda i rashoda u kojemu se
iskazuju prihodi i rashodi po osnovnim
namjenama, prema ekonomskoj klasifikaciji.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda
raspoređenih u Programe, prema propisanim
klasifikacijama.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima i rashodima

Članak 3.
1) Proračunska sredstva osiguravaju se

proračunskom korisniku predškolskoj
ustanovi Radosno djetinjstvo Ivankovo (u
daljnjem tekstu: Korisnik) i subjektima koji
su nositelji rashoda, a nisu definirani kao
proračunski korisnici.

2) Sredstva sufinanciranja roditelja u cijeni
usluga predškolskog odgoja  uplaćuju se na
žiro-račun predškolske ustanove Radosno
djetinjstvo Ivankovo.

3) Korisnik smije proračunska sredstva koristiti
samo za namjene koje su određene
Proračunom i to do visine utvrđene u
posebnom dijelu.

4) Subjektima koji su nositelji rashoda, a koji
nisu definirani kao proračunski korisnici
sredstva za donacije utvrđuju se u Programu
raspodjele donacija neprofitnim
organizacijama.

2. Korištenje proračunskih sredstava

Članak 4.
         Korisnik smije koristiti proračunska
sredstva u skladu sa svojim financijskim planom,
prema redoslijedu utvrđenom mjesečnim
planovima.

Članak 5.
         Korisnik može imati samo jedan račun.

Članak 6.
Proračun se izvršava na temelju mjesečnih

planova Korisnika, sukladno raspoloživim
sredstvima.

Članak 7.
1) Sredstva Proračunske zalihe

raspoređuju se za hitne, nepredviđene
i nedovoljno predviđene rashode.

2) O korištenju sredstava Proračunske
zalihe  odlučuje Općinski  načelnik.

3) Općinski načelnik može raspolagati
sredstvima Proračunske pričuve u
cijelosti. O korištenju sredstava
proračunske zalihe  Općinski načelnik
dužan je sastavljati mjesečna izvješća
sukladno članku 57. Zakona o
proračunu

4) Iznos proračunske zalihe utvrđen je u
iznosu od 45.000,00 kn.

Članak 8.
Pogrešno ili više uplaćeni vlastiti prihodi

Proračuna doznačuju se uplatiteljima na teret istih
prihoda. Odluku o tome donosi Općinski
načelnik.

Članak 9.
Radi pravovremenog obračunavanja i

doznačivanja sredstava za plaće i druge namjene
Korisnik je obvezan dostaviti rješenje o
zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika
Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 10.
Sredstva za ostala materijalna prava iz

radnog odnosa isplaćivati će se sukladno
odredbama članka 13. i članka 6.stavak
6.Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/05.,
96/06., 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 149/09, 123/10,
137/11, 61/12 i 79/13) i visine sredstava
osiguranih za iste u Posebnom dijelu Proračuna, a
na temelju odluka općinskog načelnika.

IV. UPRAVLJANJE OPĆINSKOM
IMOVINOM I DUGOVIMA

Članak 11.
         1.Upravljanje općinskom imovinom
Općinskom imovinom upravlja i raspolaže
Općinsko vijeće sukladno članku 34. Statuta i
Općinski načelnik sukladno članku 52. Statuta
Općine Ivankovo.

Općinski načelnik upravlja i raspolaže imovinom
Općine Ivankovo osim otuđenja i stjecanja
nekretnina, bez ograničenja sukladno posebnim
propisima Zakona o javnoj nabavi, Zakona o
proračunu i drugim kojima se propisuju njegova
ovlaštenja, općim aktima Općine Ivankovo kao
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što su Statut, Proračun i drugi koji propisuju
njegova ovlaštenja za upravljanje i raspolaganje.

Članak 12.
1) Slobodnim novčanim sredstvima na

računu Proračuna upravlja Općinsko
vijeće.

2) Prihodi od upravljanja slobodnim
novčanim sredstvima uplaćuju se u
Proračun.

3) Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna
je načelnik.

Članak 13.
Nadzor nad financijskim i materijalnim

poslovanjem obavlja Općinsko vijeće sukladno
članku 91. Statuta Općine Ivankovo.

V.ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.
Ova Odluka objavit će se „Službenom

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a
primjenjuje se u 2014. godini.

KLASA: 400-06/14-01/1
URBROJ: 2188/03-14-1
Ivankovo,  13. veljače 2014.g.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mile Špoljarić, dipl.ing.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti
i spašavanju („Narodne novine“ RH, broj 174/04,
79/07, 38/09, 127/10) i članka 34. Statuta Općine
Ivankovo („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj 14/09, 3/13), Općinsko
vijeće Općine Ivankovo, na 9. sjednici održanoj
dana 13. veljače 2014. godine, donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA

PODRUČJU
OPĆINE IVANKOVO U 2013.

UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja za reagiranje na katastrofe i velike
nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i
spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica
katastrofa.

Općina Ivankovo u okviru svojih prava i
obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju,
planiraju, organiziraju, financiraju i provode
zaštitu i spašavanje.

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(NN br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano
je da predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave najmanje

jednom godišnje, pri donošenju proračuna,
razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, donose smjernice za njegovu
organizaciju i razvoj na svom području, utvrđuju
izvore i način financiranja, te obavljaju i druge
poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

STANJE  SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

U periodu od stupanja na snagu Zakona o
zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i
organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, osnivanjem Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje u Vukovaru, te donošenja
novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o
zaštiti i spašavanju, Općina Ivankovo je u 2013.

- donijela Odluku o određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i
pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine
Ivankovo

- donijela odluku o imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja Općine
Ivankovo

- zaključila Ugovor za izradu i
usklađivanje Procjene ugroženosti Plana
zaštite i spašavanja i Plana civilne
zaštite

- obavila inspekcijski nadzor sustava
zaštite i spašavanja za 2013.

- održala sjednicu Stožera za zaštitu i
spašavanje Općine Ivankovo

- podnijela izvješće o mjerama zaštite i
spašavanja u nepovoljnim zimskim i
hidrološkim uvjetima 2013/2014.

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga
civilne zaštite Općine određen je temeljem
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara od djelovanja prirodnih,
tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, te
ratnih djelovanja i terorizma i Pravilnika o
ustroju, popuni i opremanju postrojbi CZ i
postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine» br.
111/07).

Navedenim dokumentima, za područje Općine
ustrojen je tim CZ opće namjene (51 obveznik).

1.2. PREVENTIVA I PLANOVI CZ

U 2014. izvršit će se ažurirane i usklađivanje:

A/  Procjene ugroženosti (stanovništva,
materijalnih dobara, od djelovanje prirodnih,
tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa te
ratnih djelovanja i terorizma)
B/  Plana zaštite i spašavanja
C/ Plana civilne zaštite.

Pripreme za njihovu izradu su započele u
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2013.
Za angažiranje pokretnina odnosno

materijalno tehničkih sredstava  pravnih osoba u
slučaju velikih nesreća i katastrofa Stožer zaštite i
spašavanja koristi teklićku službu.

Upoznavanje građana provođeno je putem
sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih
odbora i drugih institucija Općine.

1.3. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA
SKLANJANJE

     Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi,
materijalnih dobara i okoliša smanjile na
najmanju moguću mjeru, optimalan odgovor na
ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja,
uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje
prostora, te će se mjere zaštite i spašavanja, kada
budu izrađene, postaviti integralno, u svim
vrstama učešća u prostornom planiranju.

2. VATROGASTVO

Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivankovo je
osnovano 1918. Vatrogasna postrojba
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ivankovo
djeluje na području Općine Ivankovo.

U Postrojbi djeluju 30 operativnih članova.
Profesionalaca nema. Dežurstva nisu
organizirana, ali u slučaju potrebe spremno
interveniraju bar petorica dobrovoljnih
vatrogasaca.

Vatrogasna postrojba dobrovoljnog
vatrogasnog društva Ivankovo raspolaže s 3
vatrogasna vozila (navalno vozilo, autocisterna i
vozilo za prijevoz ljudi i opreme).

Sva su vozila tehnički ispravna, registrirana i
opremljena potrebnom opremom.

Općinsko vijeće Općine Ivankovo svojim
Proračunom za 2013. za rad Dobrovoljnih
vatrogasnih društva s područja Općine Ivankovo
osiguralo je sredstva u iznosu od 230.000,00
kuna.

Općina je osigurala sredstva za provedbu
Plana motrenja čuvanja i ophodnje građevina i
površina otvorenog prostora za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
u vrijeme žetve i vršidbe.

Temeljem navedenog može se konstatirati da
Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivankovo i
vatrogasna postrojba tog društva zadovoljava sve
kriterije koji su propisani Zakonom i
podzakonskim propisima.
        Također se može istaknuti da su dobrovoljne
vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće
u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim
stanjem protupožarne zaštite na području Općine.
U 2013.
- DVD Ivankovo je interveniralo u gašenju 17
požara te obavilo 14 tehničkih intervencija i 18
vatrogasnih vježbi
- DVD Retkovci sudjelovalo je na 5 natjecanja i
osvojilo dva prva, dva druga i jedno treće mjesto,
održalo zimsku školu (edukaciju članova),
proljetne vježbe te školovalo kadrove (dva
časnika, jednog dočasnika 1. klase, 6 vatrogasaca
i jednog vatrogasca 1. klase)

- DVD Prkovci je interveniralo u gašenju 3
požara te educiralo članove za postupanje  slučaju
požara i elementarnih nepogoda.

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i
spašavanja na području Općine. Službe i pravne
osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i
spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine
imaju obvezu uključivanja  u sustav zaštite i
spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u
slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja
civilne zaštite.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti
prilikom angažiranja na poslovima zaštite i
spašavanja:
- Doma zdravlja     redovne aktivnosti
- Hitne medicinske pomoći      redovne

aktivnosti
- Županijskog zavoda za javno zdravstvo

redovne aktivnosti
- Hrvatskih šuma

redovne aktivnosti
- Veterinarske stanice

redovne aktivnosti
- Komunalnog poduzeća

redovne aktivnosti
- Vodovoda i kanalizacije

redovne aktivnosti
- Dobrovoljnog vatrogasnog društva

redovne aktivnosti
- Županijskih cesta, nadcestarije

redovne aktivnosti
- HEP distribucije, pogona

redovne aktivnosti
- - HEP proizvodnje      redovne aktivnosti
- Hrvatskih voda, ispostave

redovne aktivnosti
- Hrvatskog crvenog križa, Općinsko društvo

redovne aktivnosti
- Centra za socijalnu skrb

redovne aktivnosti
-  Županijskog centra 112       redovne

aktivnosti
       Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i
spašavanju su na snazi sukladno Procjeni ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od
djelovanja prirodnih, tehničko-tehnoloških
nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i
terorizma.

ZAKLJUČAK

       Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Ivankovo može se
ocijeniti:
      Sustav zaštite i spašavanja je normativno,
materijalno, stručno i financijsko ustrojen.
Obzirom na značaj, ustrojavanje je neophodno
stalno usavršavati i ažurirati.

Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava
zaštite i spašavanja Općine Ivankovo za narednu
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godinu utvrdit će se potrebne aktivnosti, pravci
djelovanja i financijska sredstva kojima je cilj što
kvalitetniji razvoj.

KLASA: 810-05/14-01/01
URBROJ: 2188/03-14-1
Ivankovo 14. veljače  2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mile Špoljarić, dipl. ing.

Temeljem članka 28. stavak 1., alineja 1.,
Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“
RH, broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka
34. Statuta („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 14/09, 3/13),  na
prijedlog Stožera za zaštitu i spašavanja Općine
Ivankovo, Općinsko vijeće Općine Ivankovo na 9.
sjednici održanoj 13. veljače 2014. donosi:

S M J E R N I C E
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE IVANKOVO U 2014.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja
prirodnih, tehničko-tehnoloških nesreća i
katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma, s
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih
dobara i okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih
nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilne
zaštite, vatrogasne postrojbe, službi i pravnih
osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u
okviru redovne djelatnosti), donose se smjernice
za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i
spašavanje u 2014.

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

1.CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i
spašavanja, općinska postrojba CZ opće
namjene)

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja
prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i
katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma,
Srednjoročnom planu razvoja, osobnoj i
materijalnoj formaciji, prema financijskim
sredstvima osiguranim u Proračunu, s ciljem
razvoja vlastitih sposobnosti djelovanja službi i
pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi
i materijalnih dobara redovita djelatnost, potrebno
je:

- ažuriranje i usklađivanje
A/  Procjene ugroženosti
(stanovništva, materijalnih dobara,
od djelovanje prirodnih, tehničko-
tehnoloških nesreća i katastrofa te

ratnih djelovanja i terorizma)
B/  Plana zaštite i spašavanja
C/ Plana civilne zaštite

- provođenje smotriranja tima CZ opće
namjene, teklića i Stožera

- organiziranje terenskih vježbi
- provođenje analize stanja u vezi s

provedenim mjerama zaštite i
spašavanja u nepovoljnim
vremenskim uvjetima.

2.VATROGASTVO (vatrogasna
zapovjedništva i postrojbe)

Za dobrovoljne vatrogasne postrojbe, sukladno
njihovim vlastitim programima i razvojnim
projektima, u Proračunu za 2014. osigurana su
sredstva za:

- terenske vježbe u Ivankovu, Retkovcima
i Prkovcima

- nabavku vatrogasnog vozila
- nabavka vatrogasne opreme
- održavanje vatrogasne opreme i vozila
- uređenje vatrogasnih prostorija
- osposobljavanje članova DVD-a
- natjecanja
- nabavka goriva.

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Crveni križ
Za redovnu djelatnost Crvenog križa

osiguran je u proračunu za 2014. iznos od
31.000,00 kn.

NAPOMENA:
Sastavni dio ovih Smjernica je izvod iz
Proračuna po   pozicijama namijenjenim za
razvoj pojedinih dijelova – operativnih snaga –
jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.

KLASA: 810-05/14-01/02
URBROJ: 2188/03-14-1
Ivankovo, 13. veljače  2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mile Špoljarić, dipl. ing.
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IZVOD IZ PRORAČUNA

O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014.

Red
broj OPIS POZICIJE REALIZIRANO

u 2013. (kn)
PLANIRANO
u 2014. (kn)

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBA CZ OPĆE NAMJENE
-Osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i
mjere u zaštiti i spašavanju (opremanje
prostora za sklanjanje i zbrinjavanje ljudi)
-Stožer zaštite i spašavanja
-Postrojba – tim CZ opće namjene

1. *

UKUPNO:
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 230.292,73 210.000,00
-Vatrogasna zapovjedništva Općine

2. *

UKUPNO: 230.292,73 210.000,00
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
-Tekuće održavanje3
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA (kinolozi,
radioamateri, aero klubovi i dr.)4.
UKUPNO:
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE kojima je zaštita
i spašavanje redovna djelatnost
(hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna
služba, Crveni križ, veterinarska služba,
zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća
za održavanje komunalne infrastrukture -
vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i dr.,
kao i pravne osobe koje se bave
građevinskim, prijevozničkim, turističkim i
drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i
spašavanje

25.000,00 31.000,005.

UKUPNO: 25.000,00 31.000,00
SVEUKUPNO

ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 255.292,73 241.000,00
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Na temelju članka 34. Statuta Općine
Ivankovo („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 14/09), članka 40.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Ivankovo („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 14/09), Odluke o dodjeli
studentskih potpora KLASA: 604-02/10-01/2,
URBROJ: 2188/03-10-1, od 27. prosinca 2010.,
Općinsko vijeće Općine Ivankovo na 9. sjednici
održanoj 13. veljače 2014. godine, donosi:

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za studentske

potpore

I.
Imenuje se Povjerenstvo za dodjelu

studentskih potpora u sastavu:
1. Sanja Rajković
2. Vladimir Gadže
3. Krunoslav Antunović
4. Nikola Škorić
5. Josip Sedlar

II.
Poslovi Povjerenstva iz točke I. su obrada

pristiglih prijava i donošenje prijedloga Odluke o
dodjeli studentskih potpora

III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 604-02/14-01/02
URBROJ: 2188/03-14-1
Ivankovo, 13. veljače  2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mile Špoljarić, dipl. ing.

.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama
(„Narodne novine“ RH, broj 84/11,  22/13 i
54/13), Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“ RH, broj 39/13) te članka 34.
Statuta Općine Ivankovo („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije, broj 14/09 i
03/13) Općinsko vijeće Općine Ivankovo, na 9.
sjednici održanoj 14. veljače 2014. godine,
donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim

površinama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje korištenje,

upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta,
mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta i javno
prometnih površina (u daljnjem tekstu:
Nerazvrstane ceste),   nadzor, prekršajne te

prijelazne i završne odredbe na području Općine
Ivankovo (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.
Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj

uporabi. Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz
vlasništava Općine niti se na njoj mogu stjecati
stvarana prava, osim prava služnosti i prava
građenja pod uvjetom da ne ometaju odvijanje
prometa i održavanje nerazvrstane ceste ili javno
prometne površine.

Nekretninu koja je izvlaštenjem, pravnim
poslom ili na drugi način postala vlasništvo
Općine, a predviđena je za građenje nerazvrstane
ceste, Općina ne može otuđiti.

Članak 3.
Kad je trajno prestala potreba korištenja

nerazvrstane ceste na području Općine ili
njezinog dijela ili zbog drugih opravdanih razloga
može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj
uporabi, a nekretnina kojoj je prestaje taj status
ostaje u vlasništvu Općine.

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u
općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog
dijela donosi Općinsko vijeće Općine Ivankova.

Članak 4
Pojedini izrazi, u smislu ove Odluke, imaju

sljedeće značenje:
- nerazvrstana cesta je cesta na

području Općine koja se koristi za
promet vozilima, koju svatko može
slobodno koristiti na način i pod
uvjetima propisanim zakonom
kojim se uređuju ceste, drugim
propisima i ovom Odlukom, a koja
nije razvrstana kao javna cesta,

- raskrižje je prometna površina na
kojoj se u istoj razini ili na
različitim razinama križaju dvije ili
više cesta ili na kojoj se više cesta
spaja u širu prometnu površinu,

- križanje je prometna površina na
kojoj se u istoj razini ili u
različitim razinama križaju cesta i
druga prometna infrastruktura,

- redovito održavanje nerazvrstane
ceste čini skup mjera i radnji koje
se obavljaju tijekom većeg dijela
godine ili cijele godine uključujući
i sve objekte i instalacije, sa
svrhom održavanja prohodnosti i
tehničke ispravnosti ceste i
sigurnosti prometa na njoj,

- izvanredno održavanje
nerazvrstane ceste su povremeni
radovi koji se obavljaju radi
mjestimičnog poboljšanja
pojedinih dijelova ceste bez
izmjene tehničkih elemenata ceste,
osiguranja sigurnosti, stabilnosti i
trajnosti ceste i cestovnih objekata
i povećanja sigurnosti prometa,

- prekomjerna uporaba nerazvrstane
ceste je privremeno ili trajno
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povećanje prometa teških i
srednjih teških vozila na cesti ili
njezinom dijelu koje nastaje kao
posljedica eksploatacije mineralnih
sirovina, sječe šuma, industrijske
proizvodnje, izvođenje
građevinskih radova i sličnih
djelatnosti,

- izvanredni prijevoz je prijevoz
vozilima koja sama ili s teretom
premašuje propisane dimenzije ili
ukupnu masu, odnosno propisana
osovinska opterećenja.

- drugim nerazvrstanim javnim
prometnim površinama smatraju se
površine za promet u mirovanju -
parkirališta, pješačke staze,
pješački trgovi, javna stubišta,
pristupne ceste do industrijskih i
drugih objekata što se koristi za
javni promet i slično.

 Članak 5.
Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine

čine: ulične ceste, ceste u naselju – unutar granica
građevinskog područja, i poljski putovi, koje nisu
razvrstane po posebnim propisima u javne ceste,
biciklističke staze te druge nerazvrstane javne
prometne površine na kojima se odvija promet.
Nerazvrstane ceste koriste se na način koji
omogućuje uredno odvijanje prometa, korištenje,
uporaba, sigurnost sudionika u prometu i ne
oštećuje cestu.

Članak 6.
Uličnom cestom se smatra izgrađena cestovna

površina u ulici naselja, a koja nije razvrstana u
javnu cestu.

Cesta u naselju smatra se cestovna površina što
prolazi kroz neizgrađeni dio naselja i koja nije
razvrstana u javnu cestu.

Poljski put je površina koja se koristi za pristup
poljoprivrednom i šumskom zemljištu i
pristupačan je većem broju raznih korisnika po
bilo kojoj osnovi.

Biciklistička staza je prometna površina
namijenjena za promet bicikala, izgrađena
odvojeno od kolnika, označena odgovarajućom
prometnom signalizacijom. Biciklistička traka je
dio kolnika namijenjen za promet bicikla,
označen odgovarajućom prometnom
signalizacijom.

Drugim nerazvrstanim javnim prometnim
površinama smatraju se površine za promet u
mirovanju - parkirališta, pješačke staze, pješački
trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do
industrijskih i drugih objekata što se koristi za
javni promet i slično.

Kategorizacija cesta označena je na kopiji
plana i sastavni  je dio odluke.

  Članak 7.
Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (donji stroj,
kolnička konstrukcija, sustav za
odvodnju atmosferskih voda s
nerazvrstane ceste, drenaže, most,

propust, galerija, potporni i obložni
zid), nogostup, biciklističke staze
te sve prometne i druge površine
na pripadajućem zemljištu (zelene
površine, ugibališta, parkirališta,
okretišta, stajališta javnog
prijevoza i slično),

- građevna čestica, odnosno
cestovno zemljište u površini koju
čine površina zemljišta na kojoj
prema projektu treba izgraditi ili je
izgrađena cestovna građevina,
površina zemljišnog pojasa te
površina zemljišta na kojima su
prema projektu ceste izgrađene ili
se trebaju izgraditi građevine za
potrebe održavanja ceste i pružanja
usluga vozačima i putnicima
(objekti za održavanje cesta,
upravljanje i nadzor prometa,
benzinske postaje, servisi i drugo),

- zemljišni pojas s obiju strana
potreban za nesmetano održavanje
ceste širine prema projektu ceste;

- priključci i sve prometne i druge
površine na pripadajućem
cestovnom zemljištu;

- prometna signalizacija (vertikalna,
horizontalna i svjetlosna) i oprema
za upravljanje i nadzor prometa;

- oprema (zaštitne ograde, odbojnici,
uređaji za zaštitu buke i sl.);

- javna rasvjeta u funkciji prometa;

Članak 8.
Nerazvrstane ceste iz članka 5. stavak 1. ove

Odluke dijele se na kategorije koje su od veće
važnosti za stanovništvo Općine, prema kategoriji
razvrstavanja ili po odluci Općinskog vijeća
grade se, rekonstruiraju, redovito i izvanredno
održavaju.

U ceste prve kategorije (Odluka o
komunalnom doprinosu Općine) razvrstavaju se
ceste u ulicama: Antuna Gustava Matoša,
Augusta Šenoe, Bošnjaci, Frankonpanska,
Gorjani, Grobljanska, Ivana Meštrovića, Joze
Ivakića, Ljudevita Gaja, Kneza Mislava, Matije
Antuna Reljkovića, Matije Gupca, Mokarac, Pater
Jo De Branta, Petra Berislavića, Rojčani, Trg
bana Jelačića, Vatrogasna, Zrinjevac.

U ceste druge kategorije (Odluka o
komunalnom doprinosu Općine) razvrstavaju se
ceste u ulicama: Bedemova, Franje Trenka,
Hercegovačka, Josipa Runjanina, Kralja Petra
Krešimira, Kralja Zvonimira, Vladimira Nazora.

U ceste treće kategorije (Odluka o
komunalnom doprinosu Općine) razvrstavaju se
ceste u  ulicama: 12. Redarstvenika, 14. Travnja,
Ante Starčevića, Braće Radića, Branimirova,
Grac, Ivana Gundulića, Ivana Kozarca, Josipa
Juraja Strossmayera, Josipa Stipana Reljkovića,
Kneza Domagoja, Kneza Trpimira, Kolodvorska,
Marina Franičevića, Nikole Šubića Zrinskog,
Radnička, Slatine,  Sv. Nikole Tavelića, Tina
Ujevića, Ulica žrtava Domovinskog rata,
Vinogradska, Željeznička, Žrtava fašizma.
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U ceste četvrte kategorije (Odluka o
komunalnom doprinosu Općine) razvrstavaju se
ceste u ulicama: Borinačka, Dren, Gorjanski rit,
Topolje, ulice naselja Retkovci.

Ceste pete kategorije ulice naselja Prkovci.
Poljski putovi prve kategorije:
van granica građevinskog područja k.o.

Ivankovo: KČ. 4588, 4589,4590, 4591, 4592 i
4593 (Put Nadiševci), KČ. 4541/1 Put
Sakatovica, KČ. 4509 (Put Slatine i Gacke njive),
KČ. 4130/5 (Put Slatine), KČ. 4509 (Put slatine i
Gacke njive), KČ. 4484/1 (Put Dren), KČ. 4516
(Put Slatine), KČ. 4371/2, 4446/1, 4447/1 (Put
Rit), KČ. 4440, 4439, 4439/1, 4392 (Put Brest),
KČ. 2004/2, 2006/2, 2039/2  (Put u Selu), KČ.
4448/1, 4448/2 (Put Lapovac), KČ. 4393/2 (Put
Hercegovina), KČ. 4394 (Put Mokro polje), KČ.
4458, 4455 (Put Prešnica).

Poljski putovi druge kategorije – svi ostali
poljski putovi koji se nalaze izvan granica
građevinskog područja naselja Ivankova.

Poljski putovi prve kategorije:
van granica građevinskog područja k.o.

Retkovci: KČ. 1606, 1608,1604  (Put Velike
njive). KČ. 1667, 1678, 1681, 1711, 1715, 1718,
1723/1, 1585/1  (Put), KČ. 1584 (Put Retkovci –
Cerna).

Poljski putovi druge kategorije – svi ostali
poljski putovi koji se nalaze izvan granica
građevinskog područja naselja Retkovci.

Poljski putovi prve kategorije:
van granica građevinskog područja k.o.

Prkovci: KČ. 706, 707, 719 (Put).
Poljski putovi druge kategorije – svi ostali

poljski putovi koji se nalaze izvan granica
građevinskog područja naselja Prkovci.

Članak 9.
Obavljanje radova na održavanju,

rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta na
području Općine uređuju se u skladu s Zakonom
o komunalnom gospodarstvu i odlukama o načinu
obavljanju komunalnih djelatnosti i drugih
odgovarajućih zakona.

Komunalni redar Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Ivankovo kontinuirano prati stanje
na nerazvrstanim cestama, predlaže i provodi
mjere koje unapređuju sustav prometne
infrastrukture te vodi odgovarajuću evidenciju
nerazvrstanih cesta.

II. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 10.
Nerazvrstanim cestama upravlja Općina.
Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu

Odjel) vodi analitičku evidenciju podatak o
nerazvrstanim cestama.

Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži:
- broj katastarske čestice

nerazvrstane ceste, javno prometne
površine i kanalske mreže prvog
reda

- dužinu i širinu svake pojedine
nerazvrstane ceste, javno prometne

površine i kanalske mreže prvog
reda

- stanje i kvalitetu sastavnih dijelova
nerazvrstanih cesta prema članku
7. ove odluke i javno prometnih
površina i kanalske mreže prvog
reda te ukupnu dužinu i broj
nerazvrstanih cesta i javno
prometnih površina

- godišnje rashode gradnje i
održavanja, te

- druge analitičke podatke
Evidencija nerazvrstanih cesta vodi se

elektronski i sastavni je dio ove Odluke koji se ne
objavljuje.

Članak 11.
Općina, Odjel obavlja i poslove

knjigovodstvenog evidentiranje nerazvrstanih
cesta kao imovine Općine te poslove u svezi
stjecanja stvarnih prava na nerazvrstanim cestama
(prava služnosti i prava građenja).

Članak 12.
Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama, u

smislu ove Odluke, razumijevanju naročito:
- građenje i rekonstrukciji

nerazvrstanih cesta,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- zimska služba,
- evidentiranje nerazvrstanih cesta

kod nadležnog ureda za katastar i
upis nerazvrstanih cesta u
zemljišne knjige.

- stjecanje i dodjela stvarnih prava i
- vlasničko raspolaganje.

1. Građenje i rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta i javno prometnih
površina

Članak 13.
Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih

cesta razumijevaju naročito:
- pripremu, izradu i ustupanje izrade

potrebnih studija te njihovu
stručnu ocjenu,

- 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
dopuštena gradnja i uporaba
građevine sukladno propisima,

- ustupanje radova izmještanja
komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje geodetskih radova,
- ustupanje radova građenja i

rekonstrukcije,
- ustupanje usluga stručnog nadzora

i građenja,
- organizaciju tehničkog pregleda i

primopredaju nerazvrstane ceste te
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dijelova nerazvrstane ceste i
objekata na korištenje i održavanje,

- investitorski nadzor nad
provođenjem projekata,

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

Članak 14.
Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i

javno prometnih površina obavlja se sukladno
godišnjem Programu gradnje objekata i uređenja
komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko
vijeće, a na temelju tehničke dokumentacije,
propisa o gradnji i prostornih planova.

Prije izdavanja odgovarajućeg akta na
temelju kojeg je dopušteno građenje i
rekonstrukcija nerazvrstane ceste te za građenje
odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih
instalacija i uređenja unutar građevine
nerazvrstane ceste, posebne prometne uvjete i
prometnu suglasnost izdaje Odjel uz prethodno
pribavljeno mišljenje nadležnih službi prometa.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije
nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili
rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i
uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste,
tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te
instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije te
troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i
uređaja iz ovog članka, snosi investitor odnosno
vlasnik tih instalacija i uređaja.

2. Održavanje nerazvrstanih cesta i
javno prometnih površina

Članak 15.
Poslove održavanja nerazvrstanih cesta i javno

prometnih površina obavlja pravna odnosno
fizička osoba odnosno komunalni pogon ili
trgovačko društvo Općine kojoj je to povjereno
ugovorom u suglasju s propisima prema
godišnjem programu kojim se utvrđuje
održavanje komunalne infrastrukture.

Iznimno od ove odredbe stavka 1. ovog
članka, radove na održavanju:

- zelenih površina
- zatvorenog sustava za odvodnju

atmosferskih voda s nerazvrstane
ceste koji je dio mjesne
kanalizacijske ili kanalske mreže,

- javne rasvjete,
obavljaju pravne osobe odnosno fizičke osobe
kojima je to povjereno ugovorom ili komunalni
pogon ili trgovačko društvo Općine.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana
svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja
ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane
ceste dužan je održavati vlasnik tih instalacija i
uređaja.

Članak 16.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i javno

prometnih površina razumijevaju naročito:

- planiranje održavanja i mjera za
zaštitu nerazvrstanih cesta i
prometa na njima,

- redovito i izvanredno održavanje
nerazvrstanih cesta,

- ustupanje radova redovitog i
izvanrednog održavanja
nerazvrstanih cesta,

- stručni nadzor i kontrolu kakvoće
ugrađenih materijala i izvedenih
radova na održavanju
nerazvrstanih cesta,

- ustupanje usluga stručnog nadzora
i kontrole kakvoće ugrađenih
materijala i izvedenih radova na
održavanju nerazvrstanih cesta.

- drugi poslovi neophodni za
ispravno i funkcionalno stanje
nerazvrstanih cesta i javno
prometnih površina.

Članak 17.
Poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih

cesta i javno prometnih površina razumijevaju
naročito:

- ophodnju,
- redovito praćenje stanja

nerazvrstanih cesta,
- stručni pregled stanja cestovnih

objekata,
- obnavljanje, zamjenu i pojačanje

donjeg stroja kolnika i kolničke
konstrukcije većeg opsega,

- obnavljanje i zamjenu završnog
sloja kolničke konstrukcije većeg
opsega,

- mjestimične popravke završnog
sloja kolničke konstrukcije
izgrađenog od asfalta, betona,
betonskih elemenata, kamena te
nosivog sloja kolničke konstrukcije
i posteljice,

- mjestimične popravke dijelova
cestovne građevine (most,
podvožnjak, nadvožnjak, propust,
pothodnik, nathodnik, galerija,
pasaž, potporni i obložni zid i
slično),

- čišćenje i uklanjanje materijala s
nerazvrstane ceste,

- čišćenje, zamjena i manji popravci
otvorenog sustava za oborinsku
odvodnju na nerazvrstanoj cesti,

- zaštita pokosa nasipa, usjeka i
zasjeka,

- uklanjanje nepoželjne vegetacije,
- uređenje bankina i bermi,
- popravak, zamjena i obnova

vertikalne i horizontalne
signalizacije i opreme,

- održavanje svjetlosne signalizacije,
- hitni popravci i intervencije u

svrhu uspostavljanje prometa i
privremene regulacije prometa
nastalih uslijed nepredvidljiv
okolnosti,

- održavanje zelenih površina
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- javnu rasvjetu
- zatvoreni sustav za odvodnju

atmosferskih voda s nerazvrstane
ceste koji je dio mjesne
kanalizacijske ili kanalske mreže.

- osiguranje prohodnosti u zimskim
uvjetima (u daljnjem tekstu:
zimska služba).

Članak 18.
Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih

izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i
javno prometnoj površini moraju se obaviti u
najkraćem roku uporabom materijala koji
kvalitetom odgovara prometno – tehničkim
karakteristikama nerazvrstane ceste.

Ukoliko popravak nerazvrstane cesta i javno
prometne površine nije moguće izvesti uporabom
materijala iz stavka 1. ovog članka, mora se
privremeno popraviti drugim materijalom, dok se
ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu
stavka 1. ovoga članka.

Članak 19.
Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih

cesta i javno prometnih putova razumijevaju
naročito:

- sanaciju nanosa, potpornih i
obložnih zidova i klizišta,

- zamjenu i veći popravak dijelova
cestovnih građevina,

- poboljšanje sustava za odvodnju
atmosferske vode,

- ublažavanje nagiba pokosa i ostale
radove na zaštiti kosina od erozije,

- korekciju prometno-tehničkih
elemenata većeg opsega sa svrhom
poboljšanja sigurnosti prometa i
povećanja propusne moći,

- dopunu prometne signalizacije,
uređaja i opreme kojima se mijenja
osnova postojeće regulacije
prometa,

Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih
cesta i javno prometnih površina se izvode
sukladno pozitivnim propisima.

Članak 20.
Kanalsku mrežu III. i IV. reda uz poljske

putove prve kategorije održava Općina.
Kanalsku mrežu III. i IV. reda koja se nalazi u

drugoj kategoriji poljskih putova (osim
produbljenja i odmuljivanja) dužni su održavati
vlasnici, zakupoprimatelji i koncesionari
poljoprivrednog zemljišta.

Poslove produbljivanja i odmuljivanja iz stavka
2. ovoga članka obavlja Općina.

     3.      Zimska služba

Članak 21.
Zimska služba obuhvaća radove neophodne za

održavanje prohodnosti nerazvrstane ceste i javno
prometne površine te sigurnosti odvijanja
prometa.

U smislu ove odluke cesta se smatra
prohodnom kada je radovima na uklanjanju

snijega omogućeno prometovanje vozila uz
upotrebu zimske opreme.

Članak 22.
Radi provedbe zimske službe, komunalni redar

donosi Operativni program održavanja
nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina u
zimskom razdoblju, od 15. studenog tekuće
godine do 15. ožujka naredne godine (u daljnjem
tekstu: Operativni program).

Članak 23.
Operativni program iz čl. 22. ove odluke

naročito sadrži:
- izvršitelje zimske službe,
- potreban broj ljudstva,

mehanizacije i materijala za
posipanje i njihov razmještaj,
redoslijed i prioritet izvođenja
radova,

- dinamiku provođenja pojedinih
aktivnosti,

- nadzor i kontrolu provođenja
zimske službe,

- procjenu troškova zimske službe.

Članak 24.
Pod radovima održavanja nerazvrstane ceste i

javno prometnih putova u zimskim uvjetima
razumijevaju se naročito:

- organiziranje mjesta pripravnosti i
njihovo označavanje,

- čišćenje snijega s kolnika,
nogostupa i prometne signalizacije,

- uklanjanje posutog pijeska,
- osiguravanje odvodnje kolnika,
- uklanjanje vozila s kolnika,
- postavljanje posebne prometne

signalizacije u slučajevima
posebnog režima prometa ili
zatvaranje dijela nerazvrstane ceste
ili javno prometnih putova.

III. MJERE ZA ZAŠTITU
NERAZVRSTANIH CESTA I
JAVNO PROMETNIH POVRŠINA

Članak 25.
Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za

promet vozilima, a u druge svrhe samo u
slučajevima, na način i pod uvjetima propisanim
zakonom kojim se uređuju ceste, zakonom kojim
se uređuje sigurnost prometa na cestama i ovom
Odlukom.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti
prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti je
zabranjeno naročito:

- oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti
ili na bilo koji drugi način
izmijeniti postojeće stanje
prometne signalizacije, prometnu
opremu te cestovne uređaje,

- trajno ili privremeno zaposjedati ili
na drugi način smetati posjed
nerazvrstane ceste ili njezinog
dijela,
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- dovoditi atmosfersku vodu,
otpadne vode i ostale tekućine,

- sprječavati otjecanje vode s
nerazvrstane ceste,

- vući stabla i dijelove stabla te
drugi materijal ili predmete,

- postavljati ograde saditi živice,
drveće i druge nasade,

- odlagati drvnu masu, ostale
materijale ili druge predmete,

- postavljati transparentne, plakate i
druge oblike obavještavanja
odnosno oglašavanja bez
odobrenja Odjela,

- rasipati materijal, nanositi blato,
ulje ili na drugi način onečišćavati
nerazvrstanu cestu,

- odlagati snijeg ili led,
- obavljati druge radnje koje mogu

oštetiti nerazvrstanu cestu ili
ugroziti sigurno odvijanje prometa
na njoj.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno
obavljanje održavanje nerazvrstane ceste mora
bez odgode, nakon saznanja, s ceste ukloniti sve
zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji,
koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu, ugroziti,
ometati ili smanjiti sigurnost prometa na
nerazvrstanoj cesti.

Ako pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno
obavljanje održavanja nerazvrstane ceste ne može
zapreku  ili nastalo opasno mjesto na
nerazvrstanoj cesti ukloniti odmah, do njezinog
uklanjanja mora je osigurati propisanom
prometnom signalizacijom te o zapreci i ostalim
posljedicama zabranjenih radnji bez odgode
obavijestiti komunalnog redara.

Članak 26.
Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je

poduzimati bilo kakve radove ili radnje ukoliko
za to ne postoji prethodno pisano odobrenje
Odjela.

Odobrenje Odjela izdaje se naročito za:
- prekomjernu uporabu i opterećenje

nerazvrstane ceste,
- zauzimanje nerazvrstane ceste radi

uređenja gradilišta, izvođenje
građevinskih i drugih radova,
odlaganja materijala radi gradnje i
slično,

- prekopavanje nerazvrstane ceste
radi popravka, prelaganja ili
ugradnje komunalnih i drugih
instalacija i uređaja te radi
priključenja na te instalacije i
uređaje te ostale slične radnje i
aktivnosti,

- održavanje gospodarskih, sportskih
i sličnih manifestacija i priredbi.

Pravna ili fizička osoba dužna je radi
ishođenja odobrenja iz stavka 1. i .2. ovoga
članka Odjelu podnijeti pisani zahtjev, o čemu
Odjel donosi pismeno rješenje.

Članak 27.
Pravna ili fizička osoba u obavljanju čije

gospodarske djelatnosti dolazi do prekomjerne
uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje
teškim vozilima, dužna je platiti naknadu za
prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

Pod srednje teškim i teškim vozilima
smatraju se vozila ukupne mase veće od 7,5 tona.

Djelatnost i mjerila za utvrđivanje
prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste utvrđuje
se u suglasju s zakonom o cestama.

Visinu naknade za prekomjernu uporabu
nerazvrstane ceste utvrđuje načelnik na prijedlog
Redara.

Redar očevidom na licu mjesta utvrđuje
oštećenja izazvana prekomjernom uporabom
nerazvrstane ceste, o čemu se sastavlja zapisnik i
utvrđuje prijedlog visine naknade.

Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u
stanje u koje je prethodilo oštećenjima izazvanim
prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste
obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno
obavljanje održavanje nerazvrstane ceste, o trošku
pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 28.
Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi

uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i
drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje,
održavanje gospodarskih i drugih priredbi.

Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti
i za parkiranje reportažnih, mjernih i sličnih
specijalnih vozila.

Za zauzimanje nerazvrstane ceste iz stavka 1. i
2. ovoga članka plaća se naknada. Visinu
naknadu za zauzimanje nerazvrstane ceste
utvrđuje općinski načelnik na prijedlog Redara.

Za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste u
vremenu od četiri sata, pravna ili fizička osoba
nije dužna ishoditi pisano odobrenje Odjela.

Osoba koja je privremeno zauzela nerazvrstanu
cestu iz stavka 4. ovoga članka obvezna je o tome
obavijestiti Odjel i nadležne prometne službe.

Članak 29.
Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi

izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili
ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja
te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

Pod prekopavanjem, u smislu stavka 1.
ovoga članka, razumijeva se izvođenje radova na
nerazvrstanoj cesti koji se sastoji od razbijanja  i
uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa
materijala iz temelja tla ili iz nasipa, uklanjanja
odnosno postavljanja vodova, nasipavanja i
zbijanja nasutog materijala te obnovi kolničke
konstrukcije nakon prekopavanja.

Za prekopavanje iz stavka 1. i 2. ovoga
članka plaća se naknada. Visinu naknade utvrđuje
načelnik na prijedlog Redara.

Članak 30.
Investitori radova iz članka 29. ove Odluke,

dostavljaju Odjelu godišnji plan prekopavanja
nerazvrstanih cesta, najkasnije do 1. ožujka za
tekuću kalendarsku godinu.
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Sva prekopavanja nerazvrstanih cesta moraju
biti usklađena s planovima gradnje i
rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području
Općine.

Prekopavanje nerazvrstanih cesta nije
dozvoljeno na području odvijanja većih
manifestacija u Općini za vrijeme tih
manifestacija.

Neplanirane radove odobrava Općina.

Članak 31.
Radove na obnovi kolničke konstrukcije na

mjestu prekopavana nerazvrstane ceste za koje
nije potreban akt na temelju kojeg je dopuštena
gradnja sukladno zakonu kojim se utvrđuje
prostorno uređenje i gradnja, izvodi pravna ili
fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje
održavanje nerazvrstane ceste, o trošku
investitora, a može i pravna ili fizička osoba po
izboru investitora.

Pod radovima iz stavka 1. ovoga članka
razumijeva se izvođenje radova asfaltnog zastora,
betonskog pokrovnog sloja te popravaka nosivo-
pokrovnog sloja i veznog nosivog sloja na mjestu
prekopavanja.

Ostale radove na obnovi kolničke konstrukcije
do visine veznog nosivog sloja tampona odnosno
završno s PVC folijom i pokrovom od mršavog
betona odgovarajuće debljine izvodi investitor, po
ovlaštenom izvoditelju radova.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka,
međusobna prava i obveze Općine, izvođača i
investitora uređuju se ugovorom.

Članak 32.
Rješenje kojim se daje odobrenje za

prekopavanje nerazvrstane ceste, u smislu članka
25. ove Odluke, sadrži naročito:

- mjesto i vrijeme izvođenja radova
na prekopavanju,

- privremenu regulaciju prometa,
- uvjete izvođenja radova i sanaciju

u skladu s pravilima struke,
- mjere zaštite sudionika u prometu,
- druge bitne elemente koji utječu na

uređenu zelenu površinu
zahvaćenu prekopavanjem
nerazvrstane ceste, na sigurnost
prometa i stabilnost građevina u
blizini mjesta prekopavanja,

- iznos naknade za prekopavanje te
rok plaćanja,

Vrijeme prekopavanja utvrđuje se u vrijeme u
kojem će izvođenje radova na prekopavanju u što
manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnosti
prometa te odvijanje lokalnih manifestacija (dani
koje Općina svečano obilježava).

Investitor je dužan najmanje tri dana prije
početka izvođenja radova na prekopavanju
izvijestiti Odjel i druge subjekte određene u
rješenju iz stavka 1. ovoga članka, o danu početku
izvođenja radova.

Prometnu signalizaciju za privremenu
regulaciju prometa, kao i prateće osiguranje
otvornih građevinskih jama (signalizacija, fizičke
prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i

uklanja investitor, na temelju odobrenog
prometnog rješenja.

Članak 33.
Investitor je dužan po završetku radova na

prekopavanju nerazvrstane ceste bez odgode o
tome izvijestiti Odjel i nerazvrstanu cestu dovesti
u prvobitno stanje.

Odjel vodi brigu da radovi u svezi dovođenje
nerazvrstane ceste u prvobitno stanje budu
izvedeni sukladno pravilima struke.

Investitor jamči za kvalitetu izvršenih radova
na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u
prvobitno stanje za razdoblje od najmanje dvije
godine od dovršetka tih radova.

Odjel vodi očevidnik o danima odobrenjima za
prekopavanje nerazvrstane ceste.

Odjel prati stanje kvalitete izvršenih radova na
dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u
prvobitno stanje tijekom cijelog razdoblja
jamstvenog roka iz stavka 2. ovog članka.

Ako Odjel utvrdi da radovi na dovođenju
prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje
nisu izvršeni kvalitetno i u skladu sa pravilima
struke, zahtijevati će od investitora da ih ponovo
izvrši te da nadoknadi time nastalu štetu.

Članak 34.
Iznimno od odredbe članka 26. ove Odluke,

investitor radova nije dužan ishoditi od Odjela
prethodno pisano odobrenje za prekopavanje
nerazvrstane ceste, ako je uslijed oštećenja na
uređajima i instalacijama ugrađenim u
nerazvrstanu cestu, neposredno ugrožena
sigurnost prometa odnosno život i zdravlje
građana ili bi mogla nastati veća gospodarska
šteta (hitne intervencije).

Investitor radova iz stavka 1. ovoga članka
dužan je, bez odgode, o potrebi obavljanja radova
obavijestiti Odjel u roku od jednog dana od
početka izvođenja radova te podnijeti zahtjev za
odobrenje prekopavanja nerazvrstane ceste.

Članak 35.
U vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 20.

srpnja svake kalendarske godine, u pravilu, nije
dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje
nerazvrstane ceste, osim u naročito opravdanim
slučajevima na temelju prethodne pisane
suglasnost načelnika.

Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnosi se
na hitne slučajeve radi otklanjanja kvarova, većih
šteta i opasnosti po život ljudi i imovine.

Članak 36.
Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili

izvedeni radovi ili radnje koji mogu oštetiti
nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurnost prometa
na njoj, pravna ili fizička osoba kojoj je
povjereno obavljanje održavanja nerazvrstane
ceste dužan je po nalogu Redara poduzeti sve
mjere za otklanjanje opasnosti od oštećenja
nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka,
Redar je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti
plaćanje troškova nastalih poduzimanjem mjera iz
stavka 1. ovoga članka.
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Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1.
ovoga članka snosi investitor radova na
nerazvrstanoj cesti.

Članak 37.
Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj

cesti investitor je dužan osigurati pješački promet,
promet vozila, uz poduzimanje svih mjera
sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i
privremeno prekrivanje građevinskih jama i
ulegnuća većih od 5 cm i slično) u suglasju s
propisima.

Investitor je odgovoran za svaku štetu koja
nastane trećim osobama uslijed izvođenja radova
na nerazvrstanim cestama i/ili njihovog
zauzimanja.

Članak 38.
Uvjete za gradnju priključaka i prilaza na

nerazvrstanu cestu utvrđuje Odjel, u postupku
izdavanja lokacijske dozvole odnosno drugog
akata kojim se provode dokumenti prostornog
uređenja sukladno propisima.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smije
se izvesti samo uz prethodnu pisanu suglasnost
Odjela.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu sa
uređenim kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton
i slično) mora se izgraditi s istom ili sličnom
kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje
10 metara.

Atmosferske vode sa priključaka i prilaza ne
smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu.

Troškove građenja priključaka i prilaza na
nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje
potrebnih prometnih znakova, signalizacije i
opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik
nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Članak 39.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u

razini, križanja nerazvrstane ceste s javnom
cestom ili u unutarnjim stranama cestovnog
zavoja, ne smije se saditi drveće i grmlje,
postavljati naprave, ograde i drugi predmeti koji
onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj
cesti.

Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu
cestu dužan je na zahtjev Redara otkloniti drveće,
grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz
trokuta preglednosti i slobodnog profila
nerazvrstane ceste.

Ukoliko nerazvrstana cesta nema zemljišni
pojas, zaštitni pojas se mjeri od vanjskog ruba
kolnika odnosno nogostupa nerazvrstane ceste,
tako da je u pravilo sa svake strane širok 0,5 m.

Članak 40.
Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama

ili zajedno s teretom, moraju udovoljavati
propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u
pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog
opterećenja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka,
izvanredni prijevoz je moguć na temelju dozvole
za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i
način njegovog obavljanja te iznos i način

plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog
prijevoza.

Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz
mora udovoljiti zahtjevima tehničke ispravnosti u
suglasju s zakonom kojim se uređuje sigurnost
prometa na cestama.

Dozvolu za izvanredni prijevoz na
nerazvrstanoj cesti u smislu stavka 2. ovoga
članka izdaje Redar.

Ukoliko se izvanredni prijevoz treba obaviti na
javnoj cesti i na nerazvrstanoj cesti, dozvolu
izdaje pravan osoba koja upravlja javnom cestom.

O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz,
Redar je dužan obavijestiti Ministarstvu
unutarnjih poslova i inspekciju za ceste nadležnog
ministarstva.

Uvjet i način obavljanja izvanrednog prijevoz
na nerazvrstanoj cesti te uvijete i postupak za
izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz na
nerazvrstanoj cesti utvrđuje pojedinačnom
odlukom načelnik.

Članak 41.
Troškove izvanrednog prijevoza na

nerazvrstanoj cesti koji se odnosi na troškove
postupka izdavanja dozvole za izvanredni
prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera
koje se moraju provesti radi sigurnosti
izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojačanje
mostova i drugih objekata, pratnja i drugo) i
naknadu za izvanredni prijevoz plaća prijevoznik.

Visinu i način plaćanja troškova iz stavka 1.
ovoga članka utvrđuje načelnik na prijedlog
Redara.

Sredstva naknade i drugih troškova
izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti
uplaćuju se u korist proračuna Općine.

Članak 42.
Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni

prijevoz na nerazvrstanoj cesti obavlja bez
dozvole odnosno ako se utvrdi da osovinsko
opterećenje, ukupna masa i dimenzije vozila
premašuju dozvolom utvrđene iznose, izvanredni
prijevoz može se nastaviti tek nakon pribavljanja
odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za
izvanredni prijevoz odnosno nakon
odgovarajućeg usklađenja s propisanim
osovinskim opterećenje, ukupnom masom i
dimenzijom vozila.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka,
prijevoznik je dužan uz troškove kontrole platiti i
naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put
do mjesta kontrole odnosno do mjesta usklađenja
osovinskog opterećenja, ukupnom masom i
dimenzija vozila, kao i nadoknaditi svu tim
prouzročenu štetu na nerazvrstanoj cesti.

IV. Nadzor

Članak 43.
Poslove korištenja, održavanja, zaštite,

rekonstrukcije, izgradnje i nadzora nad
nerazvrstanim cestama obavlja komunalni redar
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ivankovo.

Nadzor nad nerazvrstanim cestama iz ove
Odluke, obavlja komunalni redar u suglasju s
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zakonom kojim se uređuju ceste i zakonom kojim
se uređuje komunalno gospodarstvo.

U obavljanju nadzora komunalni redar
ovlašten je poduzeti radnje u suglasju s zakonom
kojim se uređuje komunalno gospodarstvo te
odlukom kojom se uređuje komunalni red.

Članak 44.
Pravne i fizičke osobe koje su podvrgnute

nadzoru dužne su na zahtjev komunalnog redara u
zadanom roku dostaviti podatke i dokumentaciju
koja je potrebna za obavljanje nadzora.

Članak 45.
Komunalni redar može usmenim putom

narediti uklanjanje nedostataka koji izazivaju
neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi i
imovine.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 46.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00

kuna kazniti će se za prekršaj pravna ili fizička
osoba kojoj je povjereno obavljanje održavanje
nerazvrstanih cesta ako:

- ne osigurava redovito održavanje
nerazvrstanih cesta

- pravovremeno ne obavlja popravak
udarnih jama, oštećenja i drugih
izrazito opasnih mjesta na
nerazvrstanim cestama (članak 18.
stavka 1.),

- se ne pridržava odredbe članka 19.,
- ne osigurava održavanje

nerazvrstanih cesta u zimskim
uvjetima (članak 22.),

- ne poduzima mjere za otklanjanje
opasnosti za oštećenje nerazvrstane
ceste i sigurnosti prometa na njima
(članak 35.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti
će se i odgovorna osoba u pravnoj i fizička osoba
kojoj je povjereno obavljanje održavanje
nerazvrstane ceste novčanom kaznom u iznosu od
1.000,00 kuna.

Članak 47.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00

kuna kazniti će se za prekršaje pravna osoba ako:
- se ne pridržava odredbe članka 15.

stavka 3.,
- se ne pridržava odredbe članka 20.

stavka 2.,
- ne pridržava odredbe članka 25.,
- se ne pridržava odredbe članka 30.,
- se ne pridržava odredbe članka 31.,
- se ne pridržava odredbe članka 32.

stavka 3.,
- se ne pridržava odredbe članka 36.,
- se ne pridržava odredbe članka 37.,

38., 39., 40., 42.
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti

će se fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja
drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u
iznosu od 1.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti
će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička
osoba novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00
kuna.

Članak 48.
Za prekršaje propisane odredbom članka 45.

stavka 1. ove Odluke komunalni redar je ovlašten,
kada utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta
za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti kaznu u
visini od 200,00 kuna od počinitelja prekršaja
odmah, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje
potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti
novčanu kaznu na mjestu počinitelja prekršaja,
izdati će mu se prekršajni nalog, s uputom da
novčanom kaznom mora platiti u roku od osam
dana od dana primitka prekršajnog naloga.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 49.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od

dana objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije«.

KLASA: 363-02/14-01/02
URBROJ: 2188/03-14-1
Ivankovo, 13. veljače  2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mile Špoljarić, dipl. ing.

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj 26/03
– pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), nadalje
Zakona, i članka 34. Statuta Općine Ivankovo
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije, broj 14/09 i 3/13) Općinsko vijeće na 9.
sjednici održanoj 13. veljače 2014. godine,
donosi

Program održavanja komunalne
infrastrukture

I.
Ovim programom se na području Općine

Ivankovo planira jednogodišnje razdoblje
održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22.
stavak 1. Zakona. Program započinje 01. siječnja
2014. godine i traje do 31. prosinca 2014. godine.

II.
U vremenskom razdoblju definiranom u točci

I. na području Općine Ivankovo održavati će se:

- javna rasvjeta tekuće i investicijsko održavanje
cijena 200.000,00 kn
- javne površine tekuće i investicijsko održavanje
cijena 500.000,00 kn
- komunalne usluge cijena   30.000,00 kn
- zdravstvene i veterinarske usluge cijena
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55.000,00 kn

Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture
iz točke 1. osiguravaju se iz proračuna Općine
Ivankovo i komunalne naknade.

III.
Rok održavanja objekata i uređenja komunalne

infrastrukture iz točke II. je 1 godina.

IV.
Program stupa na snagu danom donošenja, a

primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.
Program će biti objavljen u „Službenom
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-02/14-01/2
URBROJ: 2188/03-14-1
Ivankovo, 13. veljače  2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mile Špoljarić, dipl. ing.

Na temelju članka 34. Statuta Općine
Ivankovo („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 14/09) Općinsko vijeće
Općine Ivankovo na 9. sjednici održanoj 13.
veljače 2014. godine, donosi

ODLUKU

I.
Imenuje se Povjerenstvo za dodjelu

jednokratnih naknada socijalnog programa u
sastavu:

1. Milan Stjepanović
2. Marija Dragičević
3. Nikola Škorić
4. Ivo Širić
5. Marko Buranji.

II.
Povjerenstvo iz točke I. obrađuje zamolbe za

dodjelu jednokratnih naknada i predlaže njihovu
visinu i dodjelu.

III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 551-06/14-01/02
URBROJ: 2188/03-14-2
Ivankovo, 13. veljače  2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mile Špoljarić, dipl. ing.

p

Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine“ RH, broj 157/13 –
nadalje Zakon) i članka 34. Statuta Općine
Ivankovo („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije, broj 14/09 i 3/13) Općinsko
vijeće na 9. sjednici održanoj 13. veljače 2014.
godine, donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Općine

Ivankovo

I.
Ovom odlukom utvrđuje se i propisuje oblik,

opseg, prava i način ostvarivanja socijalne skrbi
na području Općine Ivankovo.

II.
Za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi po

ovoj odluci sredstva osigurava Općina Ivankovo u
proračunu, prema odredbama Zakona o socijalnoj
skrbi (NN br. 157/13).
Socijalnu skrb iz stavka I. ostvaruju građani
Općine Ivankovo.

III.
Odlukom se propisuju slijedeći oblici socijalne

skrbi:
- naknada za troškove stanovanja
- jednokratna naknada za podmirenje

životnih potreba (rođenje ili školovanje
djeteta, dugotrajna neisplata plaće,
bolest ili smrt člana kućanstva,
elementarne nepogode i slično).

IV.
Naknada za troškove stanovanja i jednokratna

naknada određuje se prema odredbama Zakona o
socijalnoj skrbi i/ili ovoj Odluci.

V.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu,

komunalne naknade, električnu energiju, plin,
grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove
stanovanja.

VI.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja

priznaje se korisniku zajamčene minimalne
naknade koja je propisana Zakonom.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje
se do polovice mjesečnog iznosa zajamčene
minimalne naknade priznate samcu, odnosno
kućanstvu utvrđene prema Rješenju Centra za
socijalnu skrb.
Naknada za troškove stanovanja i jednokratna
naknada odobrava se u novcu izravno korisniku.
Visinu naknade troškova stanovanja za svaku
kalendarsku godinu određuje Odlukom općinski
načelnik u postotku ukupnih mjesečnih troškova.

VII.
Jednokratna naknada odobrava se samcu ili

kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih
teškoća nije u mogućnosti podmiriti životne
potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja
djeteta, bolesti ili smrti člana kućanstva,
elementarne nepogode i slično.
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VIII.
Iznos jednokratne naknade prema mjerilima i

kriterijima iz ove Odluke predlaže općinskom
načelniku Povjerenstvo od 5 članova.
Povjerenstvo iz stavka 1. imenuje Općinsko
vijeće na mandatno razdoblje Općinskog vijeća.

IX.
Mjerila i kriteriji za dodjelu jednokratne

novčane naknade su:
- broj i struktura članova u kućanstvu,
- imovina u vlasništvu,
- cjelokupna primanja,
- osiguranje imovine ili života.

X.
Prava po ovoj Odluci se ostvaruju na temelju

podnijetog zahtjeva i ispunjavanja propisanih
uvjeta.
Postupak ostvarenja prava iz ove Odluke provodi
Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo i
općinski načelnik.
Rješenje i Odluka o pravu na naknadu za
stanovanje i jednokratnu naknadu donosi se u
roku do 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
odnosno od dostavljanja prijedloga Povjerenstva
iz točke VIII.

XI.
Neutrošena sredstva iz ove Odluke prenose se

kao višak proračunskih prihoda u naredno
proračunsko razdoblje.
Namjena sredstava iz stavka 1. određuje se
Odlukom o izvršenju proračuna za svako
proračunsko razdoblje.

XII.
Odluka stupa na snagu osmog dana od objave

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko–srijemske
županije.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje
primjena Odluke o socijalnoj skrbi na području
Općine Ivankovo, KLASA: 551-06/13-01/23,
URBROJ: 2188/03-13-1 („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije, broj 10/13).

KLASA: 551-06/14-01/02
URBROJ: 2188/03-14-1
Ivankovo, 13. veljače  2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mile Špoljarić, dipl. ing.

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj 26/03
– pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), nadalje
Zakona, i članka 34. Statuta Općine Ivankovo
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-sriejmske
županije, broj 14/09 i 3/13) Općinsko vijeće na 9.
sjednici održanoj 13. veljače 2014. godine,
donosi

Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture

I.
Ovim programom se na području Općine

Ivankovo planira jednogodišnje razdoblje
izgradnje komunalne infrastrukture iz članka 30.,
stavak 1. i 2., Zakona. Program iz stavka 1.
započinje 01. siječnja 2014. godine i traje do 31.
prosinca 2014. godine, te se po potrebi može
usklađivati i dopuniti.

II.
U vremenskom razdoblju definiranom u točci

I. na području Općine Ivankovo izgradit će se
prema djelomično ostvarenim sredstvima:

1. prema članku 30., stavka 1., Zakona

- izgradnja nerazvrstanih cesta
cijena   300.000,00 kn
- izgradnja pješački staza
cijena    500.000,00 kn
- izgradnja vodovodne mreže
cijena     50.000,00 kn
- sustav odvodnje
cijena    100.000,00 kn

III.
Rok izgradnje objekata i uređenja komunalne

infrastrukture iz točke II. je 1 godina.

IV.
Program stupa na snagu danom donošenja, a

primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.
Program će biti objavljen u «Službenom
vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-02/14-01/1
URBROJ: 2188/03-14-1
Ivankovo, 13. veljače  2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mile Špoljarić, dipl. ing.
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OPĆINA JARMINA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Temeljem članka 28. stavak 1. alineja 1.
Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”
RH, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.),
članka 31. Statuta Općine Jarmina (''Službeni
vjesnik'' Vukovarsko- srijemske županije, broj
15/09.), Općinsko vijeće Općine Jarmina na
sjednici održanoj dana 11. prosinca 2013. godine,
donosi

O  D  L  U  K  U
o usvajanju Analize stanja sustava  zaštite i
spašavanja na području  Općine Jarmina

u  2013. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Analiza stanja

sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Jarmina u 2013. godini.

Tekst Analize je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA:  015-01/13-01/1
URBROJ: 2188/04-01-13-380
Jarmina, 11. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Rožić

Temeljem članka 28. stavak 1. alineja 1.
Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”
RH, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.),
članka 31. Statuta Općine Jarmina (''Službeni
vjesnik'' Vukovarsko- srijemske županije, broj:
15/09.), Općinsko vijeće Općine Jarmina na
sjednici održanoj dana 11. prosinca 2013. godine,
donosi

O  D  L  U  K  U
o usvajanju Smjernica za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i  spašavanja na

području
Općine Jarmina u 2014. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se Smjernice za

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Jarmina u 2014. godini.

Tekst Smjernica i Izvod iz proračuna Općine
Jarmina je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA:  015-01/13-01/1
URBROJ: 2188/04-01-13-379
Jarmina, 11. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Rožić

Na temelju članka 18. st. 3. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ RH, broj  90/11, 83/13,
143/13) i čl. 31. Statuta Općine Jarmina
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije, broj 15/09, Općinsko vijeće Općine
Jarmina je na sjednici 11.veljače 2014. godine,
donijelo

ODLUKU
o nabavi roba, usluga i radova prema članku 18.

st. 3. Zakona o javnoj nabavi

I.
     Ovom odluku se uređuje i propisuje postupak
nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti do
200 000,00 kuna odnosno nabavu radova do 500
000,00 kuna
Vrijednosti iz stavak 1. odnose se na ukupan
iznos, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

II.
     Postupak nabave robe, usluga i radova provodi
se prema godišnjem Planu nabave.

III.
     Postupke nabave prema ovoj Odluci provodi
Povjerenstvo od tri člana i Općinski načelnik.

IV.
     Općinski načelnik provodi nabavu
ugostiteljskih usluga i usluga reprezentacija za
potrebe Općine Jarmina narudžbenicom.
Općinski načelnik može zbog žurnosti izvršiti
narudžbenicom pojedinačnu nabavu iz ove odluke
do vrijednosti od 10 000,00 kuna.

V.
Povjerenstvo imenuje Općinsko vijeće na

razdoblje do četiri godine.
Stručne i administrativne poslove za

Povjerenstvo obavlja službenik koji obavlja
administrativne poslove javne nabave.

VI.
Povjerenstvo o svom radu sastavlja zapisnik i

prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg
ponuđača (ponude).

U predmetima nabave do 70 000,00 kuna (bez
PDV-a) povjerenstvo predlaže Općinskom
načelniku ponuditelja za zaključenje ugovora o
isporuci roba, usluga i izvođenje radova.
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Za predmete nabave vrijednosti veće od 70
000,00 kuna povjerenstvo provodi postupak
prikupljanja najmanje tri ponude, određuje uvjete
sposobnosti ponuditelja, rokove dostave ponuda i
izvršenja te po potrebi određuje druge
odgovarajuće dokaze i uvjete.

Povjerenstvo može predložiti izbor
najpovoljnijeg ponuđača ako pristigne i jedna
ponuda od pozvane najmanje tri.

VII.
     Prijedlog najpovoljnije ponude iz točke VI.
stavak 3. određuje se prema kriteriju najniže
cijene sposobnog ponuditelja

VIII.
     Odluka stupa osmog dana od objave u
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske
županije.

KLASA: 015-01/14-01/1
URBROJ: 2188/04-01-14-40
Jarmina,  11.veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Rožić
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OPĆINA LOVAS
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE

Na temelju članka 94. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (''Narodne novine'' RH, broj
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka  50.
Statuta Općine Lovas (''Službeni  vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije, broj 05/13),
Općinska načelnica dana 14. veljače 2014. godine
donosi,  slijedeći

ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU NACRTA KONAČNOG

PRIJEDLOGA
II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG

PLANA UREĐENJA OPĆINE
LOVAS

Članak 1.
Utvrđuje se Nacrt konačnog prijedloga II.

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Lovas (u nastavku teksta: Nacrt konačnog
prijedloga plana).

Članak 2.
Nacrt konačni prijedlog plana obavezno se

dostavlja tijelima i/ili osobama određenim

posebnim propisima radi iskazivanja pisanih
mišljenja.

Rok za davanje pisanih mišljenja iz stavka 1.
ovog članka je 30 (trideset) dana. Ako tijelo i/ili
osoba ne dostavi mišljnje u tom roku, smatrat će
se da je mišljenje dano, odnosno da to tijelo i/ili
osoba nema primjedbi na Nacrt konačnog
prijedloga plana.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom

donošenja.

Članak 4.
Ovaj Zaključak obavezno se objavljuje u

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske
županije.

KLASA: 350-02/14-01/2
URBROJ: 2196/05-14-50
Lovas, 14. veljače 2014. godine

OPĆINSKA NAČELNIICA
Tanja Paša, dipl.novinar
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OPĆINA MARKUŠICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju Članka  6.  Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine“ RH, broj 157/13) te
Člankom  31. Statuta Općine Markušica
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijesmke
županije, broj 13/09 i 05/13) , Općinsko vijeće
Općine Markušica na sjednici održanoj dana 28.
veljače 2014 godine, donosi:

O D L U K U
o uvjetima i načinu ostvarivanja

prava iz socijalne skrbi

I OPĆE ODREDBE

Članak  1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti

financiranja i način ostvarivanja prava iz socijalne
skrbi za područje Općine Markušica, korisnici
prava, oblici pomoći i prava korisnika, te
postupak za ostvarivanje tih prava i drugih vrsta
pomoći.

Članak  2.
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne

skrbi i drugih vrsta pomoći utvrđenih ovom
Odlukom, osiguravaju se u proračunu Općine
Markušica.

Članak  3.
Prava iz socijalne skrbi i druge vrste pomoći,

mogu ostvariti hrvatski državljani, stranci, te
osobe bez državljanstva sa trajnim nastanjenjem,
koje imaju prebivalište (boravište) na području
Općine Markušica, odnosno podnositelji zahtjeva
za koje je nesporno utvrđeno da žive na području
Općine Markušica, pod uvjetima i na način
propisan ovom Odlukom.

Sukladno stavku 1. ovog članka, prava iz
socijalne skrbi propisana ovom Odlukom
nema samac niti član obitelji koji:

- može sam sebe uzdržavati,
- ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja

ga je dužna uzdržavati na temelju
propisa o

- obiteljskim odnosima, osim ako se
utvrdi da zakonski obaveznik
uzdržavanja nije u

- mogućnosti davati uzdržavanje
- ostvaruje prihod koji prelazi cenzus,
- ne želi ostvarivati uzdržavanje na

temelju sklopljenog ugovora o
doživotnom ili dosmrtnom

- uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak
za raskid tog ugovora,

- -može osigurati pomoć po drugoj osnovi
sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Članak  4.
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci

imaju slijedeće značenje.

- Samac je osoba koja nema obitelj i živi
sama,

- Obitelj čine bračni drugovi, djeca i
drugi srodnici koji zajedno žive,
privređuju,

- odnosno ostvaruju prihode na drugi
način i troše ih zajedno.

- Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju
čini jedan roditelj i dijete/djeca,

- Korisnik je samac ili obitelj koja
ostvaruje prava iz socijalne skrbi.

Članak  5.
Korisnik  ostvaruje pravo na pomoć iz

socijalne skrbi ukoliko  ispunjava  uvjete:
1. za ostvarivanje pomoći za troškove

stanovanja ako je korisnik
zajamčene minimalne naknade

2. za ostvarivanje ostalih pomoći
uvjete određene ovom Odlukom.

II  POSEBNI UVJETI ZA RADNO
SPOSOBNE I DJELOMIČNO RADNO
SPOSOBNE OSOBE

Članak  6.
Radno sposobna i djelomično radno sposobna

osoba – korisnik zajamčene minimalne
naknade,odnosno prava iz socijalne skrbi, ima
pravo i obavezu sudjelovati u u radovima za opće
dobro bez naknade, koji omogućavaju njegovu
socijalnu uključenost.

Plan aktivnosti i socijalne uključenosti
korisnika utvrđuje Općina Markušica uz suradnju
s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci  .

Članak  8.
Osoba definirana u članku 6 .st.1 ove Odluke,

za vrijeme ostvarivanja prava definirana ovom
Odlukom, obavezna je prihvatiti zaposlenje,
posao po Ugovoru o djelu ili o autorskom
djelu,koji je sukladan njezinim psihofizičkim
sposobnostima, a nakon 3 mjeseca primanja
pomoći i povremeni ili privremeni humanitarni
rad ili drugu primjerenu aktivnost koju joj ponudi
Centar za socijalnu skrb a koji je sukladan
propisima o zapošljavanju i planu aktivnosti
korisnika.

III OBLICI PRAVA I POMOĆI

Članak  9.
Prema ovoj Odluci samac ili obitelj mogu

ostvariti :
- naknada za troškova stanovanja,
- jednokratnu novčanu pomoć,
- novčani dar  za novorođeno dijete
- pomoć za pogrebne troškove,
- sufinanciranje troškova prijevoza

učenika srednjih škola.
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Članak  10.
Korisnik socijalne skrbi ima pravo dobiti

informaciju, sudjelovati i ostvariti potporu u
donošenju odluka, pravo na tajnost i zaštitu
osobnih podataka, privatnost i pritužbu.

Članak  11.
NAKNADA ZA  TROŠKOVE
STANOVANJA

Naknada za troškove stanovanja u smislu ove
Odluke odnosi se na naknadu troškova za :
- najamninu,
- komunalnu naknadu,
- uslugu odvoza kućnog otpada ,
- dimnjačarske usluge,
- potrošnju električne energije,plina
- potrošnju vode i dr.kom.usluge

Naknada  troškova stanovanja može se odobriti
samcu ili obitelji, ako je korisnik zajamčene
minimalne naknade .

Naknada troškova  stanovanja priznaje se
maksimalno do iznosa polovice utvrđene
zajamčene minimalne naknade .

Članak  12.
Osnovicu za izračun pomoći za plaćanje

troškova stanovanja utvrđuje Općinsko vijeće
donošenjem Programa socijalne skrbi za
proračunsku godinu.

Članak  13.
Postupak utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za

ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje
troškova stanovanja provodi Jedinstveni upravni
odjel Općine Markušica te o tome donosi
Rješenje.

Prava iz ove Odluke vezana za podmirenje
troškova stanovanja ostvaruju se za tekući mjesec
ukoliko je zahtjev podnesen do 15. dana u
mjesecu.

Rješenjem o pravu na naknadu za plaćanje
troškova stanovanja utvrđuje se mjesečni iznos
naknade na način da se utvrđena osnovica ,iz
čl.12 ove Odluke, pomnoži s utvrđenom
postotnom vrijednošću osnovice korištenom  za
izračun zajamčene minimalne naknade .

Naknada se doznačuje izravno korisniku ili na
način da Općina Markušica u cijelosti ili
djelomično plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj
ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Odobrenim iznosom naknade Općina
Markušica izravno podmiruje   troškove
stanovanja:

1. Troškovi komunalne naknade za
korišteni stambeni prostor

U slučaju postojanja opravdane sumnje da
naknada neće biti korištena za odobrenu namjenu
a što se dokazuje neplaćanjem računa od strane

korisnika Općina Markušica može ukupan iznos
naknade izravno  usmjeriti na plaćanje troškova
stanovanja ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi
koja je izvršila uslugu .

Preostali iznos pomoći,nakon podmirenja
troškova, korisniku se doznačuje na tekući račun .

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

Članak  14.
Jednokratna pomoć, kao poseban oblik

novčane ili materijalne pomoći,  može se odobriti
samcu ili obitelji koji ispunjava uvjete iz članka
5. ove Odluke i koji su se našli u položaju
trenutačne materijalne ugroženosti  iz razloga na
koje nisu mogli, odnosno  ne mogu utjecati, te
radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke
osnovne životne  potrebe  (kao što su školovanje
djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne
nepogode, nabavke namirnica za domaćinstvo,
nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke
neophodne odjeće ili obuće i drugo), a prema
ocjeni i odluci Načelnika.

Jednokratna pomoć može se odobriti u novcu
ili naravi.

Jednokratna pomoć može se odobriti u naravi u
cijelosti ili djelomično kad se utvrdi da je to
povoljnije za  korisnika  ili da on pomoć u novcu
ne  koristi, odnosno  da postoji velika vjerojatnost
da tu pomoć neće koristiti namjenski.

Najviši iznos jednokratne novčane pomoći koji
se može  ostvariti u jednoj proračunskoj godini
utvrđuje se Programom socijalne skrbi za
proračunsku godinu.

Jednokratna pomoć odobrava se rješenjem a
koje donosi Načelnik.

Jednokratne  pomoći mogu se odobravati do
visine sredstava osiguranih  Programom  socijalne
skrbi za proračunsku godinu.

NOVČANI DAR  ZA NOVOROĐENO
DIJETE

Članak  15.
Pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete

može ostvariti jedan od roditelja s  prebivalištem i
boravištem na području Općine u visini
utvrđenoj  Programom socijalne skrbi za
proračunsku godinu.

POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH
TROŠKOVA

Članak  16.
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

osigurava se za pogreb osobe koja nema
obaveznika uzdržavanja temeljem Obiteljskog
zakona, koja to pravo ne može ostvariti
temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ili na temelju
drugih propisa.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
može se izuzetno odobriti i za podmirenje
troškova pogreba osobe čiji su članovi obitelji ili
obaveznici uzdržavanja ispunili uvjete za
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ostvarivanje prava na ovu vrstu pomoći, odnosno
koji nisu u mogućnosti osobnim radom osigurati
sredstva za zadovoljenje osnovnih životnih
potreba.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
odobrava se najviše do iznosa utvrđenog
programom socijalne skrbi za proračunsku
godinu.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
odobrava se rješenjem a koje donosi Načelnik.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA
PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Članak  17.
Pravo na pomoć za troškove prijevoza mogu

ostvariti redovni učenici  srednje škole koji imaju
prebivalište i boravište na području Općine, pod
uvjetima i u visini utvrđenim posebnim
zaključkom načelnika, a u skladu s osiguranim
sredstvima u Programu socijalne skrbi za
proračunsku godinu.

III  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  18.
U primjeni ove Odluke na određeni način

primjenjuju se odredbe Zakona o socijalnoj
skrbi, obiteljskog Zakona, drugih zakona i
podzakonskih akata.

Članak  19.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti

Program socijalnoj skrbi, KLASA: 550-01/98-01
od dana 06.11.1998.g.

Članak  20.
Plan aktivnosti i socijalne uključenosti

korisnika, bit će sačinjen u suradnji sa Centrom
za socijalnu skrb sukladno individualnom planu.

Članak  21.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana

objave u „Službenom vjesniku“  Vukovarsko
srijemske županije.

KLASA: 551-01/14-01/02
URBROJ: 2188/05-02/1-14-1
Markušica, 28. veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Radenko Bošković

OPĆINA MARKUŠICA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Temeljem članka 18. st. 3. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ RH, broj 90/11, 83/13
i 143/13), Statuta Općine Markušica („Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj
05/09 i 09/13), općinski načelnik Općine
Markušica dana 30. prosinca 2013. godine,
donosi

ODLUKU
O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE

BAGATELNE VRIJEDNOSTI

PREDMET ODLUKE

Članak 1.
(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne

nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog
trošenja proračunskih sredstava Općine
Markušica, ovom Odlukom se uređuje postupak
koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za
nabavu robe, radova i usluga, procijenjene
vrijednosti do 20.000,00 kn bez PDV-a,
procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
70.000,00 kuna do 200.000,00 kn bez PDV-a za
robu i usluge te do 500.000,00 kn bez PDV-a za
radove (u daljnjem tekstu: bagatelna nabava) za
koje sukladno Zakonu o javnoj nabavi u daljnjem
tekstu: Zakon), ne postoji obaveza provedbe
postupka javne nabave.

(2) U provedbi postupka bagatelne nabave robe,
radova i usluga osim ove Odluke, obvezno je
primjenjivati i druge važeće zakonske i

podzakonske akte, te opće akte i posebne odluke
Općine Markušica koji se odnose na pojedini
predmet nabave u smislu posebnog zakona.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 2.
(1) O sukobu interesa na odgovarajući način
primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

POKRETANJE POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE

Članak 3.
(1) Pripremu i provedbu postupaka bagatelne

provodi Stručno povjerenstvo naručitelja (tri
člana) koje imenuje načelnik internim aktom na
razini jedne godine.

(2) U pripremi i provedbi svakog pojedinog
postupka bagatelne nabave moraju sudjelovati
najmanje dva (2) člana stručnog povjerenstva
naručitelja.

Članak 4.
(1) Postupci bagatelne nabave moraju biti

usklađeni s Planom nabave naručitelja, izuzev
predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje
od 20.000,00 kuna.
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PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
MANJE OD 20.000,00 KUNA BEZ PDV-a

Članak 5.
(1) Nabavu roba, radova i usluga procijenjene

vrijednosti manje od 20.000,00 kn, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem
ugovora, temeljem zaprimljene ponude.
(2) Narudžbenica obavezno sadrži podatke:
• Naručitelja robe ili usluge (adresu, OIB)
• Isporučitelja robe ili usluge (adresu, OIB)
• Redni broj narudžbenice
• Datum ispostavljanja narudžbenice
• Rok isporuke
• Način otpreme
• Rok i način plaćanja
• Naziv robe ili usluga, jedinicu mjere, količinu,
cijenu (bez PDV-a)
• Potpis i pečat odgovorne osobe –načelnika .

(3) Evidenciju o izdanim narudžbenica vodi
jedinstveni upravni odjel

PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA
BEZ PDV-a DO PROCIJENJENE
VRIJEDNOSTI MANJE OD 70.000,00 KUNA
BEZ PDV-a

Članak 6.
(1) Postupak nabave započinje  slanjem Poziva na
dostavu ponuda na adrese minimalno tri
gospodarska subjekta, a ovisno o složenosti
predmeta nabave i manje.

(2) Poziv na dostavu ponuda slanjem na adrese
gospodarskih subjekata upućuje se na način koji
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od
strane gospodarskog subjekta (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju
telefaksom, potvrda emailom i sl.).

(3) Poziv na dostavu ponuda minimalno mora
sadržavati: naziv ponuditelja, naziv predmeta
nabave, redni broj nabave iz plana nabave, rok
početka i završetka izvođenja radova/isporuke
robe/pružanja usluge, mjesto izvođenja
radova/isporuke robe/pružanja usluge, opis
predmeta nabave i tehnička specifikacija,
troškovnik predmeta nabave, rok valjanosti
ponude, način izvršenja (narudžbenica i/ili
ugovor), rok za dostavu ponude i mjesto dostave
ponude.

(4) Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda
odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti
ponuditelja.

(5) Rok za dostavu ponuda iznosi minimalno dva
dana, od dostavljenog poziva na dostavu ponuda.

(6) Otvaranje ponuda vršit će se sukladno članku
16. ove Odluke.

(7) Na temelju zapisnika o otvaranju, pregledu i
ocjeni ponuda vršit će se odabir ponuda.

(8) Rok za odabir najpovoljnije ponude iznosi 10
dana.

(9) Nakon odabira najpovoljnije ponude pristupit
će se sklapanju ugovora i/ili slanju narudžbenice.

Članak 7.
(1) Naručitelj može isključiti ponuditelja iz

postupka bagatelne nabave procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do
70.000,00 kuna:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena
po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih
kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena
djela prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta ili države čiji je
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za
zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u
gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje
mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.),
davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
253.), zlouporaba u postupku javne nabave
(članak 254.), utaja poreza ili carine (članak
256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje
novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak
292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita
(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.),
davanje mita za trgovanje utjecajem (članak
296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i
počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog
udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak
279.), prijevara u gospodarskom poslovanju
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom
poslovanju (članak 294.a), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 294.b),
udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.),
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti
(članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak
343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita
(članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne
novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

2. ako nije ispunio obavezu plaćanja dospjelih
poreznih obaveza i obaveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema
posebnom zakonu plaćanje tih obaveza nije
dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja
(primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi
dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.

4. ako je gospodarski subjekt izvršio radove,
isporučio robu i/ili izvršio radove temeljem
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prethodnog ugovora sa naručiteljem koji nije
izvršen sukladno preuzetim ugovornim
obavezama.

5. ako ima dugovanja prema Općini Markušica.

(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.
ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca
računajući od dana slanja/objave poziva na
dostavu ponude.

(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 2.
ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga
koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od
dana slanja/objave poziva na dostavu ponude, ili
važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela
države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne
izdaje potvrda iz točke 2. ovoga stavka.

Članak 8.
(1) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda za

bagatelne nabave procijenjene vrijednosti
procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
20.000,00 kuna do 70.000,00 kuna može odrediti
uvjete pravne i poslovne sposobnosti koje
ponuditelj dokazuje i to: upisom u sudski, obrtni,
strukovni ili drugi odgovarajući registar države
sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u odgovarajući dokazuje se odgovarajućim
izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može
dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog
tijela. Izvod ili izjava iz stavka 2. ovoga članka ne
smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana
slanja/objave poziva na dostavu ponuda.

PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE JEDNAKE ILI
VEĆE OD 70.000,00 KUNA DO
PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI 200.000,00
ZA ROBU I USLUGE TE 500.000,00 ZA
RADOVE

Članak 9.
(1) Postupak bagatelne nabave usluga

procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
70.000,00 kuna do 200.000,00 za robu i usluge te
500.000,00 za radove započinje danom
Donošenja Zaključka o  početku  postupka
bagatelne nabave, potpisanog od strane načelnika.

(2) Zaključak o  početku  postupka bagatelne
nabave minimalno sadrži sljedeće podatke: naziv
predmeta nabave,procijenjena vrijednost nabave,
izvor planiranih sredstva, redni broj nabave iz
plana nabave,rok početka i završetka izvođenja
radova/isporuke robe/pružanja usluge, rok, način i
uvjeti plaćanja, mjesto izvođenja radova/isporuke
robe/pružanja usluge, opis predmeta nabave i
tehnička specifikacija, troškovnik predmeta
nabave, razlozi isključenja i dokazi
sposobnosti,jamstva, kriterij za odabir ponude,

rok valjanosti ponude, način izvršenja
(narudžbenica i/ili ugovor), način stavljanja na
raspolaganje poziva na dostavu ponuda, naziv
gospodarskih subjekata kojima se dostavlja poziv
na dostavu ponude (ako je primjenjivo).

(3) Nabavu roba, radova i usluga procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna do
200.000,00 za robu i usluge te 500.000,00 za
radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na
dostavu ponuda na adrese minimalno tri
gospodarska subjekta a ovisno o složenosti
predmeta nabave i manje i objavom na službenim
stranicama Općine Markušica ili objavom nabave
bagatelne vrijednosti na elektroničkom oglasniku.

(4) Ponude dostavljene na temelju objavljenog
poziva na dostavu ponuda na internetskim
stranicama, uzimaju se u razmatranje pod istim
uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju
poziva na dostavu ponuda upućenog
gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

(5) Poziv na dostavu ponuda slanjem na adrese
gospodarskih subjekata upućuje se na način koji
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od
strane gospodarskog subjekta (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju
telefaksom, potvrda emailom i sl.).

(6) Poziv na dostavu ponuda mora minimalno
sadržavati: naziv naručitelja, naziv predmeta
nabave, kontakt osoba, redni broj nabave iz plana
nabave, rok početka i završetka izvođenja
radova/isporuke robe/pružanja usluge, rok, način i
uvjeti plaćanja, mjesto izvođenja radova/isporuke
robe/pružanja usluge, opis predmeta nabave i
tehnička specifikacija, troškovnik predmeta
nabave, razlozi isključenja i dokazi sposobnosti,
jamstva, kriterij za odabir ponude, rok valjanosti
ponude, način izvršenja (narudžbenica i/ili
ugovor), rok za dostavu ponude i mjesto dostave
ponude.

(7) Rok za dostavu ponuda iznosi minimalno
osam dana, od dostavljenog poziva na dostavu
ponuda.

(8) Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje
se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni
broj prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik o
zaprimanju ponuda je sastavni dio Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

(9) Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna
ponude, upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda
te dobiva redni broj prema redoslijedu
zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra
zaprimljenom u trenutku zaprimanja zadnje
izmjene i/ili dopune ponude.

(10) Na omotnici ponude naznačuje se datum
zaprimanja, te redni broj ponude prema
redoslijedu zaprimanja.
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(11) Stručno povjerenstvo naručitelja pregledava i
ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz
poziva na dostavu ponude.

(12) Pregled i ocjena ponuda tajni su do
donošenja obavijesti naručitelja.

(13) O postupku pregleda i ocjene ponuda
sastavlja se zapisnik.

(14) Naručitelj na temelju rezultata pregleda i
ocjene ponuda donosi Obavijest o odabiru
najpovoljnije ponude a temelji se na kriteriju za
odabir ponude.

(15) Putem Obavijesti o odabiru najpovoljnije
ponude odabire se najpovoljnija ponuda s kojim
će se sklopiti ugovor o bagatelnoj nabavi.

(16) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
sadrži najmanje: naziv naručitelja, predmet
nabave, procijenjenu vrijednost nabave, naziv
ponuditelja čija je ponuda odabrana, cijenu
odabrane ponude.

(12) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s
preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda naručitelj je obavezan dostaviti svakom
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju
telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na
internetskim stranicama).

Članak 10.
(1) Naručitelj je obavezan isključiti ponuditelja iz
postupka bagatelne nabave procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do
200.000,00 za robu i usluge te 500.000,00 za
radove ako:

1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena
po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih
kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena
djela prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta ili države čiji je
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za
zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u
gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje
mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.),
davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
253.), zlouporaba u postupku javne nabave
(članak 254.), utaja poreza ili carine (članak
256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje
novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak
292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita
(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.),
davanje mita za trgovanje utjecajem (članak
296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i
počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog
udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak
279.), prijevara u gospodarskom poslovanju
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom
poslovanju (članak 294.a), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 294.b),
udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.),
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti
(članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak
343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita
(članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne
novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

2. ako nije ispunio obavezu plaćanja dospjelih
poreznih obaveza i obaveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema
posebnom zakonu plaćanje tih obaveza nije
dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja
(primjerice u postupku pred stečajne nagodbe).

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi
dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.

4. ako je gospodarski subjekt izvršio radove,
isporučio robu i/ili izvršio radove temeljem
prethodnog ugovora sa naručiteljem koji nije
izvršen sukladno preuzetim ugovornim
obavezama.

5. ako ima dugovanja prema Općini Markušica.

(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.
ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca
računajući od dana slanja/objave poziva na
dostavu ponude.

(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 2.
ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga
koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od
dana slanja/objave poziva na dostavu ponude, ili
važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela
države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne
izdaje potvrda iz točke 2. ovoga stavka.

Članak 11.
1) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda za
bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake
ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 za robu i
usluge te 500.000,00 za radove određuje
obavezno uvjete pravne i poslovne sposobnosti
koje ponuditelj dokazuje i to: upisom u sudski,
obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u
odgovarajući dokazuje se odgovarajućim
izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može
dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog
tijela. Izvod ili izjava iz stavka 2. ovoga članka ne
smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana
slanja/objave poziva na dostavu ponuda.
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Članak 12.
(1) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda može

odrediti uvjete financijske sposobnosti sukladno
čl. 71. Zakona o javnoj nabavi.

(2) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda može
odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti
sukladno čl. 71. Zakona o javnoj nabavi.

Članak 13.
(1) Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva

sukladno ovoj Odluci ponuditelji mogu dostaviti
u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom
smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Članak 14.
(1) Naručitelj u postupku bagatelne nabave može

od gospodarskog subjekta tražiti sljedeće vrste
jamstva:

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj
odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku
njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih
podataka u smislu članka 9. stavka 1. točke 3. ove
Odluke, odbijanja potpisivanja o javnoj nabavi
odnosno nedostavljanja jamstva za uredno
ispunjenje ugovora,
2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj
povrede ugovornih obaveza,
3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u
jamstvenom roku ne ispuni obaveze otklanjanja
nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s
naslova naknade štete,
4. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti
iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može
nastati u vezi s obavljanjem pojedine djelatnosti.

(2) Bez obzira koje je jamstvo za ozbiljnost
ponude naručitelj odredio, ponuditelj može dati
novčani polog u traženom iznosu.

(3) Jamstvo za ozbiljnost ponude se određuje u
apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5%
procijenjene vrijednosti nabave.

(4) Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne
smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

(5) Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva
za ozbiljnost ponude, ponuditelj mora tražiti
njihovo produženje. u tu svrhu ponuditeljima se
daje primjereni rok.

(6) Naručitelj je obavezan vratiti ponuditeljima
jamstvo za ozbiljnost ponude nakon završetka
postupka bagatelne nabave, a presliku jamstva
pohraniti.

Članak 15.
(1) Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s
naznakom: naziv naručitelja, naziv predmeta
nabave i naznakom „ne otvaraj“.

(2) Ponuditelj može do isteka roka za dostavu
ponuda dostaviti izmjenu i/ili

dopunu ponude.

(3) Izmjena i/ili dopunu ponude dostavlja se na
isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da
se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Članak 16.
(1) Ponuditelji moraju dostaviti svoje ponude

najkasnije do isteka roka za dostavu ponude, bez
obzira na način dopreme ponude.

(2) Otvaranje ponuda kod postupaka bagatelne
nabave ponuditelj neće vršiti javno.

(3) Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena člana
stručnog povjerenstva naručitelja.

(4) Otvaranje ponuda vršit će najkasnije tri radna
dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Članak 17.
(1) Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili
ekonomski najpovoljnija ponuda.

Članak 18.
(1) Naručitelj može poništiti postupak bagatelne

nabave ako:
1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi
došlo do pokretanja postupka bagatelne nabave da
su bile poznate prije;

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo
do sadržajno bitno drugačijeg poziva na dostavu
ponude da su bile poznate ranije

(2) Naručitelj je obavezan poništiti postupak
bagatelne nabave ako:

1. nije pristigla nijedna ponuda;
2. nakon isključenja odbijanja ponuda ne
preostane nijedna valjana ponuda.

Članak 19.
(1) Ako postoje razlozi za poništenje postupka

bagatelne nabave, naručitelj bez odgode donosi
Obavijest o poništenju postupka bagatelne
nabave.

(2) Obavijest o poništenju postupka sadrži:
podatke o naručitelju, predmet nabave,
obrazloženje razloga poništenja, datum donošenja
i potpis odgovorne osobe.

Članak 20.
(1) Rok za donošenje Obavijesti o odabiru
najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju
postupka bagatelne nabave iznosi 20 dana za
postupke bagatelne nabave procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna do
200.000,00 za robu i usluge te 500.000, za
radove.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
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Članak 21.
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije

KLASA: 023-01/13-01/03
URBROJ: 2188/05-01/1-13-2
Markušica, 30. prosinca 2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Budimir Drača
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OPĆINA NUŠTAR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj
76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), članka 31.
Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srjemske županije, broj 12/09), i
članka 31 Statuta Općine Nuštar („Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijsemske županije, broj
12/09), Općinsko vijeće  Općine Nuštar na 7.
sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine,
donijelo je

O D L U K U
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna II.

Prostornog plana
uređenja Općine Nuštar

Članak 1.
(1) Ovom Odlukom o izradi ciljanih Izmjena i
dopuna II.  Prostornog plana uređenja Općine
Nuštar ( u daljnjem tekstu: Odluka) započinje
postupak izrade ciljanih Izmjena i dopuna II.
Prostornog plana uređenja Općine Nuštar
("Službeni glasnik" Vukovarsko-srijemske
županije br.10/06 i br.17/08), u daljnjem tekstu:
Izmjena i dopuna Plana.

1) PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.
(1) Izmjena i dopuna Plana izrađuje se u skladu
sa odredbama članka 74. i 102. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“
broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), i
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova („Narodne
novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04 – ispravak i
163/04.).

2) RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU
PLANA

Članak 3.
(1) Osnovni razlog i cilj izrade Izmjena i dopuna
Plana je omogućavanje pojačanog
poljoprivrednog i gospodarskog razvoja Općine
Izmjena i dopuna Plana obuhvaća formiranje
izdvojenog građevinskog područja izvan naselja
gospodarske namjene (ekonomija Henrikovci).
Navedena izmjena i dopuna ugradit će se na
odgovarajući način u tekstualni i/ili grafički dio
Plana, ukoliko ne postoje zapreke u smislu
usklađenosti s planom šireg područja i zakonskim
propisima, što je nedvojbeno moguće utvrditi
samo neposredno kroz proces izrade izmjena i
dopuna Plana i detaljnu analizu navedenog
prijedloga.

3) OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.

(1) Izmjena i dopuna Plana obuhvaća formiranje
izdvojenog građevinskog područja izvan naselja

gospodarske namjene (ekonomija Henrikovci) u
površini cca 8,2 ha (točne granice utvrdit će se
kroz izradu izmjena i dopuna).

Navedena izmjena i dopuna ugradit će se na
odgovarajući način u tekstualni i/ili grafički dio
Plana, ukoliko ne postoje zapreke u smislu
usklađenosti s planom šireg područja i zakonskim
propisima, što je nedvojbeno moguće utvrditi
samo neposredno kroz proces izrade Plana i
detaljnu analizu navedenog prijedloga.

4) OCJENA STANJA U OBUHVATU
PLANA

Članak 5.
(1) Prostorni plan uređenja općine Nuštar donesen
je 2006. godine ("Službeni glasnik" Vukovarsko-
srijemske županije br.10/06), a Izmjene i dopune
2008. godine („Sl.vjesnik" Vukovarsko-srijemske
županije br.17/08.).
Ukupan prostorni razvoj područja Općine Nuštar
u skladu je s PPUO Nuštar, te je ovim Izmjenama
i dopunama Plana obuhvaćeno jedino formiranje
izdvojenog građevinskog područja izvan naselja
gospodarske namjene (ekonomija Henrikovci).

5) CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.
(1) Osnovni cilj izrade Izmjena i dopuna Plana
je formiranje izdvojenog građevinskog područja
izvan naselja gospodarske namjene (ekonomija
Henrikovci) kao prostorno – planske podloge
budućeg razvoja predmetnog područja.

6) POPIS POTREBNIH STRUČNIH
PODLOGA ZA IZRADU IZMJENA I
DOPUNA
PLANA

Članak 7.
(1) Na području Općine Nuštar ne nalaze se
područja ekološke mreže.
 Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13),
prije početka izrade Izmjena i dopuna Plana ,
potrebno je  ishoditi mišljenje Ministarstva,
odnosno nadležnog upravnog tijela u županiji o
potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno
strateške procjene (sukladno čl.64. i 66. Zakona o
zaštiti okoliša (NN 80/13)).

(2) Ne procjenjuje se potrebnim izrada stručnih
podloga za izradu ovih Izmjena i dopuna Plana.

7) VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH PLANOVA I
GEODETSKIH PODLOGA
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Članak 8.
(1) Izmjene i dopune Plana izrađuju se na
kartografskim prikazima PPUO Nuštar, a
eventualne nedostajuće podloge pribavit će
Općina Nuštar.

8) POPIS TIJELA I OSOBA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I
DOPUNA PLANA

Članak 9.
 (1) U postupku izrade   Izmjena i dopuna Plana
zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske
smjernice i drugi propisani dokumenti od
slijedećih tijela i osoba:

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE PRIRODE
I OKOLIŠA, Uprava za zaštitu prirode,
Ulica Republike Austrije 14, 10000
ZAGREB

2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava
za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Vukovaru,
Županijska 5, 32000 Vukovar

3. MINISTARSTVO OBRANE, Služba za
nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV,
10000 ZAGREB

4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
Uprava za poljoprivredno zemljište, Ul.
Grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB,

5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
Uprava šumarstva, Ulica grada
Vukovara 269, 10 000 ZAGREB

6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
Uprava gospodarenja vodama, Zagreb,
Babanićeva 121,

7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH
POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA
OSJEČKO - BARANJASKA ,
Inspekcija zaštite od požara, eksploziva
i vatrogastva, Osijek, Prolaz kod
Snježne Gospe 2,

8. Zavod za prostorno uređenje
Vukovarsko- srijemske županije,
Glagoljaška 27, Vinkovci,

9. Vukovarsko – srijemska županija  ,
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša , Vukovar,
Županijska 9

10. Državna uprava za zaštitu i spašavanje ,
PU Vukovar

11. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE,
Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

(2) O izradi Izmjena i dopuna Plana potrebno je
obavijestiti susjedne jedinice lokalne
samouprave.

Članak 10.
(1) Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i
dopuna Plana je najviše 15 dana od dana dostave
ove Odluke. U slučaju da tijela i osobe iz članka
9. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku

određenom u prethodnom stavku smatrat će se da
ih nemaju.

Članak 11.
(1) U skladu s člankom 79. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj
76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12) tijela i osobe
iz članka 9. ove Odluke moraju u svojim
zahtjevima odrediti važeće propise i njihove
odredbe, te druge stručne i ostale dokumente, na
kojima temelje svoje zahtjeve u izradi Izmjena i
dopuna Plana. Ako to ne učine, nositelj izrade
nije dužan poštivati takve zahtjeve. U tom slučaju
je nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana dužan
posebno obrazložiti nepoštivanje zahtjeva.

Članak 12.
(1) Tijela i osobe iz članka 9. ove Odluke dužni
su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti
bez naknade raspoložive podatke i drugu
dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su
potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana.

9) ROKOVI VEZANI UZ IZRADU IZMJENA
I DOPUNA PLANA

Članak 13.
(1) Dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna
Plana ( podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) -  u roku od najviše 15 dana.
Nacrt prijedloga Plana - u roku od najviše 60
dana od primitka eventualno nedostajućih
podloga i zahtjeva tijela i osoba određenih
posebnim propisima, sukladno Članku 79.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine“, broj 76/07., 38/09., 55/11.,
90/11. i 50/12.) uz pretpostavku da se zbog
navedenih zahtjeva neće u većoj mjeri povećati
količina predviđenih radova.

10) IZVORI FINANCIRANJA IZRADE
IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 14.
(1) Izvor financiranja Izmjena i dopuna je
proračun Općine.

11) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
(1) U vrijeme izrade Izmjena i dopuna Plana
nema zabrane izdavanja akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje.

Članak 16.
(1) S obzirom da se radi o ciljanim izmjenama i
dopunama, a sukladno članku 83. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“,
broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12) ne
provodi se prethodna rasprava u postupku
izrade Izmjena i dopuna Plana.

Članak 17.
(1) Sukladno članku 79. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji ova Odluka dostavlja se:
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- urbanističkoj inspekciji,u roku od 15 dana od
dana objave u službenom glasilu
- tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke
zajedno sa pozivom za dostavu zahtjeva iz članka
79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 18.
(1) Provođenje ove Odluke povjerava se
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nuštar.

Članak 19.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 350-02/13-02/01
URBROJ: 2188/07-13-02/01
Nuštar, 27. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Kalaica

Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom
doprinosu („Narodne novine“ RH, broj 144/12) i
članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj:
12/09), Općinsko vijeće Općine Nuštar je na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 27. prosinca
2013. godine, donijelo

O D L U K U
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu za

nezakonito izgrađene zgrade

Članak 1.
Članak 2. mijenja se i glasi:
„Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na snagu
danom donošenja“.

KLASA: 363-03/13-02/268
URBROJ: 2188/07-13-02/03
Nuštar, 27. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Kalaica
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OPĆINA STARI JANKOVCI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

     Na temelju članka 94. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (''Narodne novine'' Republike
Hrvatske, broj 76/07 i 38/09), članka 32 Statuta
Općine Stari Jankovci (''Službeni vjesnik''
Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/09),
Općinski načelnik Općine Stari Jankovci dana 21.
veljače 2014. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU NACRTA KONAČNOG

PRIJEDLOGA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
„JOŠINA 1“ U NOVIM JANKOVCIMA

Članak 1.
Utvrđuje se Nacrt konačnog prijedloga

Urbanističkog plana uređenja „Jošina 1“ u Novim
Jankovcima  u nastavku teksta: Nacrt konačnog
prijedloga plana.

Članak 2.
Nacrt konačnog prijedloga plana obavezno se

dostavlja tijelima i/ili osobama određenim

posebnim propisima radi iskazivanja pisanih
mišljenja.

Rok za davanje pisanih mišljenja iz stavka 1.
ovoga članka je 30 (trideset) dana. Ako tijelo i/ili
osoba ne dostavi mišljenje u tom roku, smatrat će
se da je mišljenje dano, odnosno da to tijelo i/ili
osoba nema primjedbi na Nacrt konačnog
prijedloga plana.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom

donošenja.

KLASA: 026-04/14-01/01
URBROJ: 2188/10-02-14-40
Stari Jankovci, 25. veljače  2014. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Dragan Sudarević
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OPĆINA ŠTITAR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

     Općinsko vijeće Općine  Štitara na 6. sjednici
održanoj 21. veljače 2014. godine, donijelo je

P R O G R A M
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA RAZDOBLJE 2014.   GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se objekti i uređaji

komunalne infrastrukture koji će se graditi u
2014. godini, sukladno odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Financiranje objekata i uređaja iz ovog
Programa vršit će se iz:

- komunalnog doprinosa koji je
prihod Proračuna općine Štitar i
namijenjen je financiranju i
građenju komunalne infrastrukture,

- ostalih proračunskih prihoda
predviđenih za tekuću godinu
(porez, prirez i sl.),

- drugih  izvora utvrđenih posebnim
Zakonima (državni proračun i dr.).

- Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014.
godinu sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova
za gradnju pojedinih objekata i
uređaja,

- iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje Programa
s naznakom izvora financiranja po
djelatnostima.

Članak 2.
Program se temelji na razvojnoj politici,

ukazanim potrebama za izgradnjom određenih
objekata i uređaja komunalne infrastrukture te
raspoloživim financijskim sredstvima.

II. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2014. GODINI

Članak 3.
  Gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2014. godini za:

1. Građevinski objekti
-Rekonstrukcija i opremanje Doma kulture        300.000,00 kn
- Izgradnja javne zgrade knjižnice i drugih javnih sadržaja          200.000,00 kn
- Zgrada u centru-rušenje          22.000,00 kn
- Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje    150.000,00 kn
- Izgradnja velike kolske vage 150.000,00 kn
- Izgradnja autobusnog stajališta u ulici M. Gupca 300.000,00 kn
- Izgradnja dječjeg igrališta 15.000,00 kn

U K U P N O:                              1.137,000,00 kn

2. Javne površine

- uređenje javnih površina  30.000,00 kn
- izgradnja infrastrukture u parku i uređenje parka   150.000,00 kn
-  izgradnja nogostupa 150.000,00 kn
- izgradnja mosta – Teča 85.000,00 kn
-  Tehničko održavanje parkirališta – groblje        50.000,00 kn
- Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - Školska ulica (dio)     90.000,00 kn
- Održavanje nerazvrstani cesta      50.000,00 kn
- nasipanje kamenom poljskih putova       50,000,00 kn

U K U P N O:          655.000,00 kn

REKAPITULACIJA

1. Građevinski objekti    1.137.000,00 kn
2. Javne površine            655.000,00 kn

SVEUKUPNO:        1.792.000,00  kn
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III. PROVEDBA PROGRAMA

Članak 4.
Vrijednost pojedinih radova ovog Programa

utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i
prosječnih cijena građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine
Štitar.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta
utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih
troškova.

Članak 5.
Ustupanje radova po ovom Programu obavljat

će se sukcesivno, u skladu , Zakonom o nabavi
roba i usluga i Zakonom o komunalnom
gospodarstvu,  te u skladu   sa prilivom sredstava
za pojedine namjene.

Članak 6.
Ukoliko se tijekom realizacije Programa

opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata
koji su predviđeni Programom u kojoj drugoj

kalendarskoj godini, pojedinačne odluke donosi
Općinski načelnik.

Članak 7.
Općinski načelnik dužan je do kraja travnja

tekuće godine podnijeti Općinskom vijeću, općine
Štitar izvješće o izvršenju Programa za prethodnu
kalendarsku godinu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu danom

donošenja, a primjenjivat će se od 01. 01.
2014.godine i bit će objavljen u Službenom
vjesniku Vukovarsko srijemske županije.

KLASA: 363-01/14-01/01
URBROJ: 2212/09-01-14/01
Štitar, 21. veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zoran Dominković dr.vet.med.

    Općinsko vijeće Općine Štitar, na 6. sjednici
održanoj 21. veljače 2014. godine, donosi

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
KULTURI

ZA 2014. GODINU( PROSLAVE )

Članak 1.
Ovaj Program obuhvaća  promicanje kulture  i

unapređivanje kulturnog života općine.

Članak 2.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva

osiguravaju iz općinskog proračuna jesu
manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i
promicanju kulturnog života od interesa za
općinu.

Članak 3.
U 2014. godini utvrđuju se ukupna sredstva za

financiranje kulturnih manifestacija na području
općine Štitar u iznosu od  kuna, 45.000,00 kuna , i
raspodjeljuje se na sljedeći način:

Redni broj              Javne potrebe u kulturi Iznos u kunama

1. Dan domovinske zahvalnosti     1.000,00
2. Manifestacija Odavno smo graničari stari            20.000,00
3. Vrtičeva srida              3.000,00
4. Dan državnosti              1.000,00
5. Dan općine            15.000,00
6. Pričuva              5.000,00

UKUPNO:   45.000,00
Članak 4.

Sredstva  za financiranje javnih potreba iz
Programa, osigurana su u Proračunu Općine Štitar
za 2014. godinu.

Članak 5.
Korisnici sredstava dužni su u roku 60.dana od

dana održane manifestacije dostaviti izviješće
općinskom načelniku  o utrošenim sredstvima uz
predočenje računa .

Članak 6.
U slučaju neizvršenja obveza iz članka 5.

obustavit će se isplata dodijeljenih sredstava za
manifestacije  iz redovnih djelatnosti .

Članak 7.
   Sredstvima pričuve raspolaže općinski načelnik

Članak 8.
Program javnih potreba u kulturi za 2014.

godinu, objavit će se u  "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjivat će
se od 01.01.2014. godine.

KLASA: 610-02/14-01/01
UR.BROJ:2212/09-01-14-01
Štitar, 21. veljače 2014.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zoran Dominković dr.vet.med.
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Općinsko Vijeće Općine Štitar, na 6. sjednici
održanoj 21. veljače.2014. godine, donosi

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
ZA 2014. GODINU

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se poslovi,

aktivnosti i djelatnosti u športu i kulturi koje
Općina Štitar određuje da su od značaja za
Općinu, a posebice:
- poticanje i promicanje svekolikog športa i
kulture na području Općine.

Članak 2.
Ovaj Program obuhvaća potrebe u športu i

kulturi, odnosno skrb o športskim klubovima i
udrugama koji/e djeluju na području Općine.

Članak 3.
Sredstva osigurana u proračunu općine  Štitar

za 2014. godinu, namjenski će se koristiti za
financiranje  športskih klubova i udruga .
Sredstva u iznosu od 68.000,00 kuna se
raspodjeljuju prema predviđenim proračunskim
korisnicima:

Red.
Broj

Naziv korisnika         Iznos u kunama

1. NK «SLOGA»  Štitar             38.000,00
2. LU «SOKOL «  Štitar               8.000,00
3. Š K «DUKAT»  Štitar               4.000,00
4. SRU «SMUĐ  »  Štitar               3.000,00
5. ŠŠK «MLADOST»  Štitar               2.000,00
6. Rekreativno prirodnjačko društvo «GLOG»               2.000,00
7. ZLATNI DANI udruga za poticanje razvoja djece rane i

predškolske dobi
  7.000,00

8. Sredstva pričuve    4.000,00
UKUPNO             68.000,00

Članak 4.
Općinske udruge obvezne su općinskom vijeću

podnijeti  izvješće o izvršenju programa i o
utrošku financijskih sredstava iz proračuna općine
Štitar za 2013.godinu najkasnije do 31.ožujka
2014. godine.

Članak 5.
Odobrena sredstva temeljem ovog  Programa

isplaćivat će se u skladu s prilivom sredstava u
Općinski proračun proporcionalno postotku
planiranih prihoda .

Članak 6.
Općinskim udrugama koje ne dostave izviješće

u određenom roku prema odredbama iz čl. 4.,
obustavit će se odobrena  sredstva za 2014.g. u
periodu od 01.siječnja 2014. do datuma dostave u
2014. godini i uplatiti u pričuvu.

Članak 7.
 Sredstvima pričuve raspolaže Općinski

načelnik

Članak 8.
Program javnih potreba u športu za 2014.

godinu objavit će se u "Službeni vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjivat će
se od 01.01.2014. godine.

KLASA: 620-01/14-01/01
UR.BROJ:2212/09-01-14/01
Štitar, 21. veljače 2014. godine

Predsjednik općinskog vijeća:
Zoran Dominković dr.vet.med.

Općinsko Vijeće Općine Štitar, na 6. sjednici
održanoj  21. veljače 2014. godine, donosi

PROGRAM JAVNIH POTREBA  KULTURI
ZA 2014. GODINU ( UDRUGE )

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se poslovi,

aktivnosti i djelatnosti u športu i kulturi koje
Općina Štitar određuje da su od značaja za
Općinu, a posebice:

- poticanje i promicanje svekolikog športa i
kulture na području Općine.

Članak 2.
Ovaj Program obuhvaća potrebe u športu i

kulturi, odnosno skrb o športskim klubovima i
udrugama koji/e djeluju na području Općine.

Članak 3.
Sredstva osigurana u proračunu općine  Štitar

za 2014. godinu, namjenski će se koristiti za
financiranje udruga.
Sredstva u iznosu od 32.000,00 kuna se
raspodjeljuju prema predviđenim proračunskim
korisnicima:
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Red.
Broj

Naziv korisnika       Iznos u kunama

1. KUD «J. KOZARAC»  Štitar              18.000,00
2. KU «ŽERAVI»  Štitar      5.000,00
3. Etno kujna “ ŠTITARSKE SNAŠ E ”                 2.000,00
4. Udruga za promicanje gospodarstvenih i kulturnih

vrijednosti  «ŠPENCLE»  Štitar
                3.000,00

5. Sredstva pričuve                 4.000,00
UKUPNO              32.000,00

Članak 4.
Općinske udruge obvezne su općinskom vijeću

podnijeti  izvješće o izvršenju programa i o
utrošku financijskih sredstava iz proračuna općine
Štitar za 2013.godinu najkasnije do 31.ožujka
2014. godine.

Članak 5.
Odobrena sredstva temeljem ovog  Programa

isplaćivat će se u skladu s prilivom sredstava u
Općinski proračun proporcionalno postotku.

Članak 6.
Općinskim udrugama koje ne dostave

izviješće u određenom roku prema odredbama iz
čl. 4., obustavit će se odobrena  sredstva za
2014.godinu  u periodu od 01.siječnja 2014. do
datuma dostave u 2014. godini i uplatiti u
pričuvu.

Članak 7.
     Sredstvima pričuve raspolaže Općinski
načelnik

Članak 8.
Program javnih potreba u športu za 2014.

godinu objavit će se u "Službeni vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjivat će
se od 01.01.2014. godine.

KLASA: 610-01/14-01/01
UR.BROJ:2212/09-01-14/01
Štitar, 21. veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zoran Dominković dr.vet.med.

    Općinsko vijeće Općine Štitar, na 6. sjednici
održanoj 21. veljače 2014.godine, donosi

P  R  O  G  R  A  M
SOCIJALNE SKRBI ZA 2014.G.

Članak 1.
Programom socijalne skrbi utvrđuju se oblik,

opseg i način ostvarivanja socijalne skrbi na
području općine Štitar.

Članak 2.
Za ostvarenje prava socijalne skrbi po ovom

Programu sredstva osigurava Općina Štitar u
proračunu.

Socijalnu skrb iz stavka 1. ostvaruju mještani
općine Štitar.

Članak 3.
Program obuhvaća sljedeće oblike socijalne

skrbi:
- jednokratna pomoć za podmirenje

osnovnih životnih troškova
- pomoć staračkim  domaćinstvima

(preko 65 godina života), bez
prihoda,

- jednokratna pomoć za
nadvladavanje posebnih okolnosti
(smrt člana obitelji,
bolest, starost, invalidnost,
elementarne nepogode, i sl.),

- pomoć za plaćanje troškova školske
kuhinje djeci slabijeg imovnog
stanja

- pomoć za plaćanje odvoza smeća ,
dimnjačarskih usluga  i komunalne
naknade

-  ostale pomoći
- prijevoz učenika

Članak 4.
Pravo socijalne skrbi po ovom Programu

pripada samcu i obitelji kada iz opravdanih
razloga ne ostvaruje prihode potrebne za najnižu
osnovnu egzistenciju, svojim radom, imovinom
ili uz pomoć osoba koje su im dužne dati
uzdržavanje.

Članak 5.
Jednokratna pomoć podrazumijeva pomoć za

nadvladavanje posebnih okolnosti kao što su smrt
člana obitelji, bolest, starost, invalidnost,
elementarna nepogoda, i dr..

Članak 6.
Sredstva za prijevoz učenika  isplaćuju se

virmanski   prijevozniku temeljem ugovora .

Članak 7.
Novčane pomoći  i potpore temeljem ovog

Programa isplaćivat će se u skladu s prilivom
sredstava u Općinski proračun.

Članak 8.
Postupak za ostvarivanje prava iz ovog

programa pokreće se pismenim zahtjevom stranke
Općini Štitar.Osobama koje nisu u mogućnosti
samostalno obratiti se pismenim zahtjevom može
se odobriti pomoć po službenoj dužnosti.
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Postupak ostvarenja prava iz socijalne skrbi
provodi Jedinstveni upravni odjel a Rješenje
donosi na prijedlog Općinskog vijeća , kao i
oslobađanja kada stranke stječu prava  prema
Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz
socijalne skrbi KLASA :550-01/07-00/1,
UR.BROJ: 2212/09-01-07-1.

Članak  9.
Ovaj Program objavit će se u "Službenom

vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije,  a
primjenjivat će se od 01.01.2014.  godine.

KLASA: 550-02/14-01/01
UR.BROJ: 2212/09-01-14/01
Štitar, 21. veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zoran Dominković dr.vet.med.

     Općinsko vijeće Općine Štitar, na 6. sjednici
održanoj 21. veljače 2014. godine, donosi

P R O G R A M
mjera za održavanje i uređenje komunalne

infrastrukture u
 2014. godini

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se mjerila i način

rasporeda sredstava komunalne naknade u 2014.
godini.

Sredstva prikupljena od komunalne naknade  u
2014. godini utrošit će se za:

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA

Javne zelene površine potrebno je redovito čistiti,
a naročito pješačke zone, otvorene odvodne
kanale, igrališta, javne prometne površine.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Popravak i bojanje oštećenih klupa u parku,
redovito čišćenje zelenih površina - područje
obrezivanja stabala, redovno košenje trave uz
rubove cesta, košenje parka , nabava i sadnja
jednogodišnjeg cvijeća, nabava sadnica ukrasnog
bilja.

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA

Saniranje i krpanje asfaltom asfaltirane
nerazvrstane ceste ,  neasfaltirane nerazvrstane
ceste potrebno je održavati i jednom godišnje
nasuti kamenom na mjestima gdje se isti ulegao
mjestima na kojima zbog slijeganja nedostaje
kamena. Poljske putove i prilaze na mjestima gdje
se poljski putovi spajaju sa nerazvrstanim
cestama koje su presvučene asfaltom, nasuti
kamenom u dužini cca 50-100 m a radi

sprječavanja iznošenja blata na asfaltiranu
cestu.U zimskom periodu potrebno je redovito
uklanjanje snijega i održavanje prohodnosti
nerazvrstanih cesta.
Poslove obavljati prema potrebi.

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za redovito održavanje javne rasvjete na području
općine Štitar.
Utrošak električne energije za javnu rasvjetu.
Poslove obavljati prema potrebi.

Članak 2.
Prikupljena sredstva u tijeku godine, utrošit će

se za održavanje komunalne infrastrukture
navedene u čl.1., a  prema planiranom opsegu
radova na održavanju  za ovu godinu i
financijskim mogućnostima.

Članak 3.
Ovaj Program  objavit će se u "Službenom

vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a
primjenjivat će se od 01. 01. 2014.godine

KLASA: 363-03/14-01/02
URBROJ: 2212/09-01-14/01
Štitar, 21. veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zoran Dominković dr.vet.med.

Općinsko vijeće Općine Štitar, na 6. sjednici
održanoj 21. veljače 2014. godine, donosi

O D L U K U
o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od

komunalne naknade u  2014. godinu

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se mjerila i način

rasporeda sredstava komunalne naknade u 2014.
godini prikupljena u  Općini Štitar, a iz kojih će
se financirati komunalne djelatnosti:

- Odvodnja atmosferskih voda
- Održavanje čistoće javnih površina
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje groblja
- Javna rasvjeta

Članak 2.
Prikupljena sredstva u tijeku godine rasporedit

će se prema potrebama iz čl. 1. odluke.

Članak 3.
Raspoređena sredstva iz članka 2. ove odluke

utrošit će se za održavanje komunalne
infrastrukture i opseg radova održavanje
uređenog građevinskog zemljišta sukladno
Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu.
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Članak 4.
Ova odluka  objavit će se u "Službenom

vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a
primjenjivat će se od  01.01. 2014. g.

KLASA: 363-03/14-01/01
UR.BROJ: 2212/09-01-14/01
Štitar, 21. veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zoran Dominković dr.vet.med.

Općinsko vijeće Općine Štitar, na 6. sjednici
održanoj 21. veljače 2014. godine, donosi

PROGRAM  UTROŠKA SREDSTAVA
od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta

u 2014.g.

Članak 1.
Sredstva ostvarena od zakupa i prodaje

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,
koristit će se kao sredstva za  financiranje
programa uređenja zemljišta i ruralne
infrastrukture.

Članak 2.
Sredstva iz čl. 1. ovog Programa koristiti će se

za:

 program katastarsko geodetske izmjere
zemljišta

 sređivanje zemljišnih knjiga
 za podmirenje dijela stvarnih troškova

vezano uz provedbu Zakona o
poljoprivrednom zemljištu

 program uređenja ruralnog prostora kroz
izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture
koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje
i poboljšavanja komunikacijskih veza sela i
zaseoka popravkom i izgradnjom putne i
kanalske mreže

 program očuvanja biološke raznovrsnosti
ekoloških sustava

 sufinanciranje mjera usmjerenih
unapređivanju poljoprivredne  proizvodnje

 sufinanciranje mjera usmjerenih
unapređivanju uzgoja stoke

 za osiguranje uvjeta provođenja ovog
programa

 nasipavanje i  ravnanje poljskih putova
 za ostale potrebe u poljoprivredi
 umjetno osjemenjivanja krava,  junica ,

krmača  i nazimica

Članak 3.
Odluku o financiranju   sukladno članku 2. ove

odluke donosi Općinski načelnik.

Članak 4.
Ovaj Program  objavit će se u "Službenom

vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, a
primjenjivat će se od 01. 01. 2014. g.

KLASA:400-01/14-01/01
UR.BROJ: 2212/09-01-14/01
Štitar, 21. veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zoran Dominković dr.vet.med.

     Općinsko vijeće Općine Štitar, na 6. sjednici
održanoj 21. veljače 2014. godine, donosi

PROGRAM
Javnih potreba u poljoprivredi općine Štitar

 za 2014. godinu

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se poslovi, aktivnosti
i djelatnosti u poljoprivredi i stočarstvu koje
Općina Štitar određuje da su od značaja za
Općinu, a posebice:

- unapređenje i zaštita stočnog fonda
- zaštita divljači
- poticanje i razvoj poljoprivrede
- promicanje pčelarstva i gospodarenje

pčelinjim pašama
- poticanje i razvoj u ekološkoj

proizvodnji poljoprivrednih i
 prehrambenih proizvoda

- državna i međunarodna natjecanja
proizvođača hrane

Članak 2.
Ovaj Program obuhvaća potrebe , odnosno

skrb o udrugama koji/e djeluju na području
Općine  Štitar, sukladno članku 1. ovog
Programa.

Članak 3.
Sredstva osigurana u proračunu općine  Štitar

za 2014. godinu, namjenski će se koristiti za
sufinanciranje  udruga .

Sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna se
raspodjeljuju prema predviđenim proračunskim
korisnicima:

Red.
Broj

Naziv korisnika         Iznos u kunama

1. Udruga stočara  „LEDINE“  Štitar              2.000,00
Sredstva pričuve              3.000,00
UKUPNO       5.000,00
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Članak 4.
Općinske udruge obvezne su općinskom

načelniku  podnijeti  izvješće o izvršenju
programa i o utrošku financijskih sredstava iz
proračuna Općine  Štitar za 2013.godinu
najkasnije do 31.ožujka 2014. godine.

Članak 5.
Odobrena sredstva temeljem ovog  Programa

isplaćivat će se iz sredstva od zakupa i prodaje
poljoprivrednog zemljišta u 2014.,  u skladu s
Zakonom i prilivom sredstava u Općinski
proračun proporcionalno postotku planiranih
prihoda.

Članak 6.
Općinskim udrugama koje ne dostave izviješće

u određenom roku prema odredbama iz čl. 4. ,
obustavit će se odobrena  sredstva za 2014.g. u

periodu od 01.siječnja 2014. do datuma dostave u
2014. godini i uplatiti u pričuvu.

Članak 7.
     Sredstvima pričuve raspolaže Općinski
načelnik

Članak 8.
Program javnih potreba u poljoprivredi za

2014. godinu objavit će se u "Službenom
vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a
primjenjivat će se od 01.01.2014. godine.

KLASA:400-01/14-01/02
URBROJ: 2212/09-01-14/01
Štitar, 21. veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zoran Dominković dr.vet.med.
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K a z a l o (4 od 28. veljače 2014. godine)
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANA

Zaključak 3
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-
srijemske županije za drugu ponovnu javnu raspravu 3

Druga ponovna Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana
Vukovarsko-srijemske županije 4

GRAD ILOK

AKTI GRADONAČELNIKA
Odluka o davanju suglasnosti za Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Javne vatrogasne postrojbe Ilok 5

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Iloka 5

GRAD OTOK

AKTI GRADONAČELNIKA
Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti 7

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Izvješće o ostavci na vijećničku dužnost i verifikaciji mandata novog vijećnika 13
Zaključak 13
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za
2013. godinu 13

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2013. godinu 14
Zaključak 15
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.
godini 16

Zaključak 16
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 16
Zaključak 17
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini 17
Zaključak 18
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2013. godini 18
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 19
Program održavanja nerazvrstanih cesta u 2014. godini 20
Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
za 2014. godinu 20

OPĆINA BOGDANOVCI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Bogdanovci 22
Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske 22

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 22
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OPĆINA IVANKOVO

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ivankovo za 2014.g. 23
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ivankovo u 2013. 24
Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ivankovo u
2014. 26

Odluka o imenovanju Povjerenstva za studentske potpore 28
Odluka o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama 28
Program održavanja komunalne infrastrukture 36
Odluka 37
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Ivankovo 37
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 38

OPĆINA JARMINA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Odluka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jarmina u
2013. godini 39
Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Jarmina u 2014. godini 39

Odluka o nabavi roba, usluga i radova prema članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi 39

OPĆINA LOVAS

AKTI  OPĆINSKE NAČELNICE
Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga ii. izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja općine lovas 41

OPĆINA MARKUŠICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi 42

OPĆINA MARKUŠICA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti 44

OPĆINA NUŠTAR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna II. Prostornog plana uređenja Općine Nuštar 50
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu za nezakonito izgrađene zgrade 52

OPĆINA STARI JANKOVCI

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Jošina 1“ u
Novim Jankovcima 53

OPĆINA ŠTITAR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014. godine 54
Program Javnih potreba u kulturi za 2014. godinu (proslave) 55
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Program Javnih potreba u športu za 2014. godinu 56
Program Javnih potreba u kulturi za 2014. godinu (udruge) 56
Program socijalne skrbi za 2014.g. 57
Program mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2014. godini 58
Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2014. godinu 58
Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2014.g. 59
Program Javnih potreba u poljoprivredi općine Štitar za 2014. godinu 59
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“SLUŽBENI VJESNIK“ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE službeno je glasilo Vukovarsko-srijemske
županije, gradova: Ilok i Otok i općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna,
Gradište, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari
Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja.

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

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

Glavna i odgovorna urednica: Jadranka Golubić, dipl. iur.,

Urednica: Katarina Radman, dipl.oec.

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

telefon i fax: (032)363-080.

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

www.vusz.hr, e-mail: vsz-vjesnik@vu.t-com.hr


