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GRAD ILOK 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

 
    Temeljem članka 38. Statuta Grada Iloka 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12) te 
članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09 i 09/12) Gradsko vijeće 
Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, 
održanoj 12. lipnja 2013. godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Mandatne komisije 

 
Članak 1. 

     U Mandatnu komisiju imenuju se: 
1. IVAN BARBARIĆ, predsjednik  
2. MILAN BOŠNJAKOVIĆ, član 
3. IVAN FILIPOVIĆ, član 
 

Članak 2. 
     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja 
i objavit će se u "Službenom vjesniku" 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
KLASA: 023-01/13-01/07 
URBROJ: 2196/02-02-13-01 
Ilok, 12. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
Predstojnik Ureda državne uprave 
u Vukovarsko-srijemskoj županiji: 

Goran Bošnjak, dipl. iur. 
 
 
 
     Temeljem članka 38. Statuta Grada Iloka 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12) te 
članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09 i 09/12) Gradsko vijeće 
Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, 
održanoj 12. lipnja 2013. godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja 

 
Članak 1. 

     U Odbor za izbor i imenovanja imenuju se: 
 
1. IVAN BARBARIĆ, predsjednik 
2. ANTE PAPAK, zamjenik 
3. ZRINKA OŽANIĆ, član 
4. ZORAN RELIĆ, član 
5. FRANJO KOLAK, član 
 

Članak 2. 
     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja 
i objavit će se u "Službenom vjesniku" 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
 
 
 

 
KLASA: 023-01/13-01/08 
URBROJ: 2196/02-02-13-01 
Ilok, 12. lipnja 2013. godine 

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

Konstituirajuće sjednice 
Gradskog vijeća: 

Miroslav Bošnjak 
 

 
 
 
 Temeljem članka 28. Statuta Grada Iloka 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12) te 
članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09 i 09/12) Gradsko vijeće 
Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, 
održanoj 12. lipnja 2013. godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada 

Iloka 
 

Članak 1. 
     ŽELJKO SLADETIĆ izabran je za 
predsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka sa 
danom 12. lipnja 2013. god. 
 

Članak 2. 
     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja 
i objavit će se u "Službenom vjesniku" 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
KLASA: 023-01/13-01/09 
URBROJ: 2196/02-02-13-01 
Ilok, 12. lipnja 2013. godine 

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

Konstituirajuće sjednice 
Gradskog vijeća: 

Miroslav Bošnjak 
 
  
 
 
     Temeljem članka 28. Statuta Grada Iloka 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12) te 
članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09 i 09/12) Gradsko vijeće 
Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, 
održanoj 12. lipnja 2013. godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 

Grada Iloka 
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Članak 1. 
     IVAN BARBARIĆ izabran je za 
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka sa 
danom. 12. lipnja 2013. god. 
 

Članak 2. 
     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja 
i objavit će se u "Službenom vjesniku" 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
KLASA: 023-01/13-01/09 
URBROJ: 2196/02-02-13-02 
Ilok, 12. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Željko Sladetić, prof. 

 
 
 
 
      Temeljem članka 38. Statuta Grada Iloka 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12) te 
članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj  10/09 i 09/12) Gradsko vijeće 
Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, 
održanoj 12. lipnja 2013. godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Odbora za statut i poslovnik 

 
 Članak 1. 

 U Odbor za statut i poslovnik imenuju se: 
 

1. BLANKA RAC, predsjednik 
2. BLAŽENKA RAŠIĆ ROSO, 

zamjenik  
3. JOSIP MIKLETIĆ, član  
4. ZORAN RELIĆ, član 
5. MIROSLAV BOŠNJAK, član 

 
Članak 2. 

     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja 
i objavit će se u "Službenom vjesniku" 
Vukovarsko-srijemske županije.  
KLASA: 012-01/13-01/01 
URBROJ: 2196/02-02-13-01 
Ilok, 12. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Željko Sladetić, prof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Temeljem članka 38. Statuta Grada Iloka 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12) te 
članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09 i 09/12) Gradsko vijeće 
Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, 
održanoj 12. lipnja 2013. godine, donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju Odbora za proračun i financije 
 

Članak 1. 
     U Odbor za proračun i financije imenuju se: 

1. ŽELJKO SLADETIĆ, predsjednik  
2. IVAN PLAZONIĆ, zamjenik  
3. ANNA PUCOVSKY, član  
4. IVANA RAGUŽ, član  
5. BLAŽENKA RAŠIĆ ROSO, član 
 

Članak 2. 
     Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u "Službenom vjesniku" 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 023-01/13-01/10 
URBROJ: 2196/02-02-13-01 
Ilok, 12. lipnja 2013. godine 

     
 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Željko Sladetić, prof. 
 
 
 
 
 
     Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12), 
Gradsko vijeće Grada Iloka na 2. sjednici 
održanoj 28. lipnja 2013. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o usvajanju izvješća 

Komunalija d.o.o. Ilok za 2012. godinu   
 

Članak 1. 
     Usvaja se izvješće Komunalija d.o.o. Ilok za 
poslovnu godinu 2012. sa 31.12.2012. godine.  
 

Članak 2. 
     Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 400-01/12-01/16 
URBROJ: 2196/02-02-13-12 
Ilok, 28. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Željko Sladetić, prof. 
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     Na temelju članka 25. Zakona o muzejima 
(“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 
142/98 i 65/09), Zapisnika Ureda državne uprave 
u Vukovarsko-srijemskoj županiji KLASA: 612-
05/13-02/01 URBROJ: 2196-01-03-03/4-13-2 od 
27. veljače 2013. god. i članka 28. Statuta Grada 
Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12), 
Gradsko vijeće Grada Iloka na 2. sjednici 
održanoj 28. lipnja 2013. godine donosi 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune  
Statuta Muzeja Grada Iloka  

 
Članak 1.  

     Daje se suglasnost na prijedlog Upravnog 
vijeća Muzeja Grada Iloka za Izmjene i dopune 
Statuta Muzeja Grada Iloka ur.br.: 176-13 od 29. 
svibnja 2013. god. uz izmjene u članku 6. kojim 
se predlaže tekst stavka 2. članka 41.  
 

Članak 2.  
     U članku 41. dodaje se stavak 2. koji glasi:  
„Ravnatelj može biti opravdano odsutan iz 
sljedećih razloga: dužeg bolovanja, korištenje 
porodiljnog dopusta ili drugih slučajeva koje 
odredi - odobri Upravno vijeće, te u slučaju 
prestanka mandata (podnošenje ostavke, smrti i 
dr.) do imenovanja novog ravnatelja.  
 

Članak 3. 
      Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 612-01/12-01/14 
URBROJ: 2196/02-02-13-04 
Ilok, 28. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Željko Sladetić, prof. 

 
 
 
 
     Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12), 
Gradsko vijeće Grada Iloka na 2. sjednici, 
održanoj 28. lipnja 2013. godine, donosi  
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju revizijskog izvješća 

 
Članak 1. 

     Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
Vukovarsko-srijemske županije Državnog ureda 
za reviziju , Područni ured Osijek KLASA: 041-
01/12-05/8, URBROJ: 613-16-13-69 od 19. 
ožujka 2013. god.  
 
 
 
 

Članak 2. 
     Zaključak stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 040-01/13-01/02 
URBROJ: 2196/02-02-13-04 
Ilok, 28. lipnja 2013. godine 
  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Željko Sladetić, prof. 

 
 
 
 
 
 Na temelju članka 3. i članka 7. stavka 2. 
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 
izborne promidžbe (“Narodne novine” Republike 
Hrvatske, broj 24/11, 61/11 i 27/13) i članka 28. 
Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 10/09, 
15/09, 09/12 i 16/12), Gradsko vijeće Grada Iloka 
na 2. sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine, 
donosi 
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Iloka za 2013.  

 
Članak 1. 

     Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 
vijeću Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Gradsko 
vijeće) za 2013. godinu, sukladno Rezultatima 
izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada 
Iloka Gradskog izbornog povjerenstva Grada 
Iloka Klasa: 013-01/13-01/02, Ur.br.: 2196/02-
04-13-23 od 20. svibnja 2013. godine. 
 

Članak 2.  
     U Proračunu Grada Iloka za 2013. godinu 
osigurana su sredstva za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću u iznosu od 
51.000,00 kuna. 

 
Članak 3. 

     Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se 
jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj 
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno 
broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku 
konstituiranja Gradskog vijeća. 
 

Članak 4. 
     Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se 
iznos sredstava od 3.000,0 kuna. 
 

Članak 5. 
     Političkim strankama zastupljenim u 
Gradskom vijeću Grada Iloka raspoređuju se 
sredstva osigurana u Proračunu Grada Iloka za 
2013. godinu, razmjerno broju njenih članova u 
iznosima kako slijedi: 
1. Hrvatska seljačka stranka - HSS  
Za pet (5) članova ...........................15.000,00 
kuna 



Broj 11. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

6

2. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ  
Za četiri (4) člana ...........................12.000,00 
kuna 
3. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP  
Za dva (2) člana ........................ 6.000,00 kuna 
4. Hrvatska stranka prava dr. A. S. - HSP dr. A. 
S. 
Za dva (2) člana ........................ 6.000,00 kuna 
5. Hrvatska narodna stranka – HNS 
Za jednog (1) člana ..................... 3.000,00 kuna  
6. Hrvatska socijalno-liberalna stranka – HSLS 
Za jednog (1) člana ..................... 3.000,00 kuna 
7. Demokratski centar – DC 
Za jednog (1) člana ................... 3.000,00 kuna 
8. Hrvatska stranka umirovljenika – HSU 
Za jednog (1) člana ................... 3.000,00 kuna 
 

Članak 6. 
     Sredstva raspoređena prema članku 5. ove 
Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel na 
žiro-račun političke stranke, tromjesečno u 
jednakim iznosima. 
 

Članak 7. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 400-06/13-01/03  
URBROJ: 2196/02-02-13-01 
Ilok, 28. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Željko Sladetić, prof. 

 
 
 
 
     Na temelju, članka 6. stavka 2. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 28/10) i članka 28. Statuta Grada 
Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12), 
Gradsko vijeće Grada Iloka, na prijedlog 
gradonačelnika, na svojoj 2. sjednici, održanoj 28. 
lipnja 2013. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez 
zasnivanja radnog odnosa 

 
Članak 1. 

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

Članak 2. 
     Dužnosnici koji dužnost obavljaju bez 
zasnivanja radnog odnosa imaju pravo na 
naknadu za rad u bruto iznosu od 50% umnoška 
koeficijenta za obračun plaće dužnosnika, koji 
odnosnu dužnost obavlja profesionalno i osnovice 
za obračun plaća, i to: 

- gradonačelnik: u iznosu od 6.779,66 kuna 
bruto; 
- zamjenik gradonačelnika: u iznosu od 4.237,28 
kuna bruto. 
Pravo na naknadu za rad se ostvaruje danom 
stupanja na dužnost, sukladno zakonskim 
uvjetima. 
 

Članak 3. 
 Rješenja o utvrđivanju naknade za rad 
dužnosnika iz članka 1. ove Odluke donosi 
pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela. 
 

Članak 4. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju 
važiti: Odluka o plaći gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez 
zasnivanja radnog odnosa („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/10) i 
Odluka o privremenom smanjenju naknade za rad 
zamjenika gradonačelnika („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 09/12). 
 

Članak 5. 
     Ova Odluka se primjenjuje počevši sa 22. 
svibnja 2013. god. i bit će objavljena u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 400-01/13-01/10 
URBROJ: 2196/02-02-13-02 
Ilok, 28. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Željko Sladetić, prof. 

 
 
 
 
     Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske 
o visini osnovice za obračun plaće državnih 
dužnosnika („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 25/13), članka 3. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 28/10) i članka 28. Statuta Grada 
Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12), 
Gradsko vijeće Grada Iloka, na prijedlog 
gradonačelnika, na svojoj 2. sjednici, održanoj 28. 
lipnja 2013. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o plaći gradonačelnika 

i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 
 

Članak 1. 
     Ovom Odlukom određuju se osnovica i 
koeficijenti za obračun plaće gradonačelika i 
zamjenika gradonačelnika (u nastavku teksta: 
dužnosnici) iz radnog odnosa. 

 
Članak 2. 

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

Članak 3. 
     Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 
4.491,236 kuna bruto. 
 

Članak 4. 
     Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose: 
- za obračun plaće gradonačelnika - 3,019062, 
- za obračun plaće zamjenika gradonačelnika - 
1,88691. 
 

Članak 5. 
 Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, 
druga prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s 
općim propisima o radu te s općim aktima Grada, 
odnosno kolektivnim ugovorom, koji se 
primjenjuje na službenike i namještenike u 
općinskim upravnim tijelima, ako zakonom nije 
drukčije propisano. 
 

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

Članak 7. 
     Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju 
važiti: Odluka o plaći gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika iz radnog odnosa („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 
11/10) i Odluka o smanjenju plaće 
gradonačelnika („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj  09/12) 
  

Članak 8. 
     Ova Odluka se primjenjuje počevši sa 22. 
svibnja 2013. god. i bit će objavljena u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 400-01/13-01/10 
URBROJ: 2196/02-02-13-01 
Ilok, 28. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Željko Sladetić, prof. 

 
 
 
      
     Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 28. 
Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije,  broj 10/09, 
15/09, 09/12 i 16/12), Gradsko vijeće Grada Iloka 
na svojoj 2. sjednici, održanoj 28. lipnja 2013. 
godine, donosi  
 

ODLUKU 
o naknadama za rad vijećnika te radnih tijela 

Gradskog vijeća i Gradonačelnika 

 
Članak 1. 

     Ovom odlukom se uređuju i propisuju uvjeti i 
načini stjecanja prava na naknade koje se 
isplaćuju iz Proračuna Grada Iloka sukladno 
zakonu, ostalim propisima i aktima Grada. 
 

Članak 2. 
     Članu Gradskog vijeća se za sudjelovanje u 
njegovu radu određuje naknada od 400,00 kuna 
neto, a ona će biti isplaćivana svaki mjesec, bez 
obzira na nazočnost sjednici toga mjeseca. 
 
Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Iloka 
utvrđuje se paušalna naknada u iznosu od 
1.500,00 kn neto mjesečno. 

 
Članak 3. 

     Službenici upravnih tijala Grada imaju pravo 
na naknadu za svoj rad u iznosu od 150,00 kuna 
neto po prisustvovanju sjednici ukoliko se 
sjednica održava izvan radnog vremena 

 
Članak 4. 

     Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
Donošenjem ove odluke prestaju važiti: Odluka o 
naknadama članovima Gradskog vijeća od 8. 
travnja 2010. godine („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 07/09), 
Odluka o naknadi predsjedniku Gradskog vijeća 
od 15. svibnja 2012. godine („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 06/12) i 
Odluka o naknadama članovima Gradskog 
poglavarstva i Gradskog vijeća (KLASA: 026-
02/97-01-365, URBROJ: 2188/04-02/97-01-365 
od 19. prosinca 1997. godine; KLASA: 026-
03/99-01-275, URBROJ: 2188/04-02/99-01-275 
od 26. veljače 1999. godine; KLASA: 026-02/00-
01-611/2, URBROJ: 2188/04-02/00-01-611/2 od 
23. svibnja 2000. godine i KLASA: 026-02/01-
01-88, URBROJ: 2188/04-02/01-01-88 od 18. 
siječnja 2001. godine). 
 
KLASA: 400-01/13-01/11  
URBROJ: 2196/02-02-13-01 
Ilok, 28. lipnja 2013. godine 
    

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Željko Sladetić, prof. 

 
 
 
 
     Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12), 
Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 2. sjednici, 
održanoj 28. lipnja 2013. godine, donosi  
    

ODLUKU 
o razrješenju člana Gradskog povjerenstva  
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
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Članak 1. 

        Razrješuje se Željka Prskala dužnosti 
člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda. 

 
Članak 2. 

     Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 320-12/13-01/01 
URBROJ: 2196/02-02-13-02 
Ilok, 28. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Željko Sladetić, prof. 

 
   
     Na temelju članka 27. i članka 38. Zakona o 
zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 73/97 i 174/04) 
i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
10/09, 15/09, 09/12 i 16/12), Gradsko vijeće 
Grada Iloka na svojoj 2. sjednici, održanoj 28. 
lipnja 2013. godine, donosi  
  

ODLUKU 
o imenovanju člana Gradskog povjerenstva  
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 
Članak 1. 

     Imenuje se Milana Pucovskog članom 
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda KLASA: 320-12/12-
01/01, URBROJ: 2196/02-02-12-03 od 12. ožujka 
2012. god. 

 
Članak 2. 

 Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 320-12/13-01/01 
URBROJ: 2196/02-02-13-03 
Ilok, 28. lipnja 2013. godine  
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Željko Sladetić, prof. 

 
      
 
 
     Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11 i 144/12) i članka 28. Statuta Grada 
Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12) 
Gradsko vijeće Grada Iloka na 2. sjednici 
održanoj 28. lipnja 2013. godine donosi 
 

STATUT GRADA ILOKA 
 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

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

Članak 2. 
     Grad Ilok je jedinica lokalne samouprave na 
području utvrđenom Zakonom o područjima 
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 
Grad Ilok se nalazi na desnoj obali Dunava, na 
zapadnim obroncima Fruške gore, u hrvatskom 
dijelu Srijema, u Vukovarsko-srijemskoj županiji. 
Grad Ilok obuhvaća područje naselja: Ilok, 
Bapska, Šarengrad i Mohovo. Granice područja 
Grada Iloka idu katastarskim granicama rubnih 
naselja koja se nalaze unutar područja. 
 
Granice Grada Iloka mogu se mijenjati na način i 
po postupku propisanom zakonom. 

 
Članak 3. 

     Grad Ilok je pravna osoba. 
 
Sjedište Grada Iloka je u Iloku, Trg Nikole 
Iločkog 13. 
 
Tijela i upravna tijela Grada Iloka imaju pečate. 
 
Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, način 
njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom 
odlukom koju donosi Gradsko vijeće. 
 
II. OBILJEŽJA GRADA ILOKA 
 

Članak 4. 
     Grad Ilok ima grb i zastavu. 
 
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja 
se Grad Ilok i izražava pripadnost Gradu Iloku. 
 
Opis grba Grada Iloka: u srcolikom štitu, u 
plavom polju, na zelenom tlu, srebrna/bijela 
dvokatna kula, dvostrukog kruništa, gornja kula s 
jednim prozorom, donja kula sa zlatnim/žutim 
zatvorenim vratima i osam četvrtastih puškarnica, 
sa strane kulu drže dva zlatna/žuta lava u 
borbenom položaju, gore iznad glava lavova dva 
identična srebrna/bijela štita. 
 
Zastava je jednobojna, crvene boje, dimenzija 
omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim 
odredbama. U sredini zastave, na sjecištu 
dijagonala, nalazi se grb Grada Iloka, obostrano 
obrubljen zlatnom/žutom trakom. 
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Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe 
tradicija i dostojanstvo Grada Iloka. 
 
Način uporabe i zaštita obilježja Grada Iloka 
utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća, 
u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 5. 
     Dan Grada Iloka je 23. listopada (blagdan 
Svetog Ivana Kapistrana), koji se svečano slavi 
kao gradski blagdan. 
 
III. JAVNA PRIZNANJA 
 

Članak 6. 
     Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 
značenja za razvitak i ugled Grada Iloka, a 
poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju 
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 
unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, 
tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 
djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome 
usmjerene. 
 
Gradsko vijeće može pojedinu osobu koja je 
zaslužna za Grad Ilok proglasiti počasnim 
građaninom.  
  

Članak 7. 
    Javna priznanja Grada Iloka su: Povelja Grada 
Iloka - počasni građanin, Plaketa Grada Iloka i 
Zahvalnica Grada Iloka. 
 
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i 
oblik, kriteriji i postupnost njihove dodjele, tijela 
koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, 
uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. 

 
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 
SAMOUPRAVE 
 

Članak 8. 
     Grad Ilok surađuje s općinama i gradovima na 
području Vukovarsko-srijemske županije i 
Vukovarsko-srijemskom županijom, radi 
ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju 
gospodarskog i društvenog razvitka. 
 
Grad Ilok, radi promicanja i ostvarivanja 
zajedničkih interesa, u svrhu unapređivanja 
gospodarskog i društvenog razvitka gradova u 
Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim 
odgovarajuću udrugu sukladno posebnom 
zakonu. 
 
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
Grad Ilok uspostavlja i održava suradnju s drugim 
jedinicama lokalne samouprave u zemlji i 
inozemstvu, u skladu sa zakonom i 
međunarodnim ugovorima. 
 
Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 
suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma 
(ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji 

sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, 
kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes 
za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za 
njezino razvijanje.  
 
Kriteriji za uspostavljanje suradnje te postupak 
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 
Gradskog vijeća. 
 

Članak 9. 
     Sporazum o suradnji Grada Iloka i općine ili 
grada druge države objavljuje se u službenom 
glasilu Grada Iloka ili službenom glasilu 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 10. 
     Grad Ilok je samostalan u odlučivanju u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u 
daljnjem tekstu: Zakon) te podliježe samo 
nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada 
Iloka. 
 

Članak 11. 
     Grad Ilok u samoupravnom djelokrugu obavlja 
poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili 
zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to 
osobito poslove koji se odnose na:  
- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo,  
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje,  
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu i civilnu zaštitu, 
- promet na svom području , 
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 
 
Grad Ilok obavlja poslove iz samoupravnog 
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima 
se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog 
članka. 
 
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se 
utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i 
Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom. 
   

Članak 12. 
     Grad Ilok može organizirati obavljanje 
pojedinih  poslova iz članka 11. ovog Statuta 
zajednički s drugom jedinicom lokalne 
samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, 
osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog 
upravnog odjela ili službe, zajedničkog 
trgovačkog društva ili zajednički organizirati 
obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 
zakonom. 
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Odluku o obavljanju poslova na način propisan u 
stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, 
temeljem koje se zaključuje sporazum o 
zajedničkom organiziranju poslova, kojim se 
uređuju međusobni odnosi u obavljanju 
zajedničkih poslova. 
 
Odlukom Gradskog vijeća u skladu sa Statutom i 
Statutom Vukovarsko-srijemske županije, Grad 
Ilok može pojedine poslove iz članka 11. ovog 
Statuta prenijeti na Vukovarsko-srijemsku 
županiju ili na mjesni odbor na području Grada 
Iloka, ako ocijeni da je to učinkovitije. 
 

Članak 13. 
Gradsko vijeće može tražiti od Županijske 
skupštine Vukovarsko-srijemske županije da 
Gradu Iloku, uz suglasnost središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, povjeri 
obavljanje određenih poslova iz samoupravnog 
djelokruga Županije na području Grada Ilokakoji 
se odnose na: 
1. školstvo, 
2. zdravstvo, 
3. prostorno i urbanističko planiranje, 
4. gospodarski razvoj, 
5. promet i prometnu infrastrukturu. 
 
Postupak iz stavka 1. ovog članka, Grad Ilok 
može pokrenuti, ako osigura dovoljno prihoda za 
njihovo obavljanje, i zajedno s drugim općinama i 
gradovima. 
 

Članak 14. 
     Grad Ilok, u okviru samoupravnog djelokruga: 

1. raspolaže, upravlja i koristi imovinu u 
vlasništvu Grada, 

2. promiče društveni i gospodarski 
napredak radi vrednovanja lokalnih 
posebnosti i poštivanja prirodnih i 
prostornih mogućnosti, 

3. vodi brigu o potrebama i interesima 
stanovnika u oblasti predškolskog 
uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, 
primarne zdravstvene zaštite, kulture, 
tjelesne kulture i sporta, 

4. osigurava uvjete za utvrđivanje politike 
gospodarenja prostorom i unapređenje 
politike gospodarenja prostorom i 
unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša, 

5. obavlja poslove u vezi s poticanjem 
poduzetničkih gospodarenja prostorom i 
unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša, 

6. osigurava uvjete za održivi razvitak 
komunalnih djelatnosti, 

7. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti 
stanovanja i komunalnim objektima, 

8. organizira obavljanje komunalnih i 
drugih djelatnosti, 

9. osniva pravne osobe radi ostvarivanja 
gospodarskih, društvenih, komunalnih, 
socijalnih i drugih interesa i potreba 
stanovništva, 

10. obavlja razrez i naplatu prihoda koji 
pripadaju Gradu Iloku, 

11. potiče primjenu djelotvornih mjera radi 
zaštite životnog standarda i zbrinjavanja 
socijalno ugroženih osoba i obavlja 
poslove socijalne skrbi, 

12. potiče aktivnosti udruga građana, 
13. promiče očuvanje prirodne baštine, 

povijesnog, kulturnog i graditeljskog 
nasljeđa, 

14. osigurava uvjete za protupožarnu i 
civilnu zaštitu, 

15. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,  
16. donosi proračun Grada Iloka, 
17. obavlja redarstvene poslove radi 

očuvanja komunalnog reda, 
18. obavlja i uređuje druge poslove koji su u 

neposrednoj vezi s interesima gradske 
zajednice za njezin gospodarski, 
društveni i socijalni napredak. 

 
Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se 
utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Grada 
Iloka u skladu sa zakonom. 
 
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU  
 

Članak 15. 
     Građani mogu neposredno sudjelovati u 
odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 16. 
     Jedanput godišnje organizira se sastanak 
građana (putem mjesnih odbora) s 
Gradonačelnikom Grada Iloka. 
 
Sastanak saziva Gradonačelnik. 
 

Članak 17 . 
     Referendum se može raspisati radi odlučivanja 
o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu 
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga 
Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom i ovim Statutom. 
 
Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta 
raspisivanje referenduma može predložiti 
najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, 
Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u 
Gradu Iloku i većina vijeća mjesnih odbora na 
području Grada. 
 
Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, 
odnosno Gradonačelnik te ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih 
odbora na području Grada, Gradsko vijeće dužno 
je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako 
prijedlog prihvati donijeti odluku o raspisivanju 
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja 
prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma 
donosi se većinom glasova svih članova 
Gradskog vijeća. 
 
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% 
od ukupnog broja birača, Gradsko vijeće dostavit 
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će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne 
uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od 
zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od 
dostave utvrditi ispravnost podnesenog 
prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog 
podnesen od potrebnog broja birača u Gradu 
Iloku i je li referendumsko pitanje sukladno 
odredbama Zakona te odluku o utvrđenom 
dostaviti Gradskom vijeću. Ako središnje tijelo 
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog 
ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u 
roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv 
odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je 
utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije 
dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni 
spor pred Visokim upravnim sudom Republike 
Hrvatske. 
 
Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni 
referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 
 

Članak 18. 
      Odluka o raspisivanju referenduma sadrži 
naziv tijela koje raspisuje referendum, područje 
za koje se raspisuje referendum, naziv akta o 
kojem se odlučuje na referendumu, odnosno 
naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, 
obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje 
referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, 
odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će 
birači odlučivati, te dan održavanja referenduma. 
 
Od dana objave o raspisivanju referenduma do 
dana njegova održavanja ne smije proći manje od 
20 niti više od 40 dana. 
 

Članak 19. 
     Pravo glasovanja na referendumu imaju 
građani koji imaju prebivalište na području Grada 
Iloka i upisani su u popis birača.  
 
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za 
Gradsko vijeće, osim odluke donesene na 
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna 
 

Članak 20. 
   Na postupak provođenja referenduma 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona 
kojim se uređuje provedba referenduma. 
 
Na odluke donesene u svezi s referendumom i na 
referendumu primjenjuju se odredbe članka 79. 
do 82. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi te iste podliježu 
nadzoru zakonitosti općih akata. 

 
Članak 21. 

     Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od 
mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta 
ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga 
Grada kao i o drugim pitanjima određenim 
zakonom ili Statutom.  
 

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana 
ne obvezuje Gradsko vijeće. 
 
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog 
članka može dati jedna trećina vijećnika 
Gradskog vijeća. 
 
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz 
stavka 3. ovog članka u roku od 60 dana od dana 
zaprimanja prijedloga. 
 
Odlukom se određuju pitanja o kojima će se 
tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u 
kojem se mišljenje treba dostaviti. 
 

Članak 22. 
     Zbor građana saziva Predsjednik Gradskog 
vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke Gradskog vijeća. 
 
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana 
potrebna je prisutnost najmanje 5% birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije 
područje je sazvan zbor građana. 
 
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, 
a odluke se donose većinom glasova prisutnih 
građana. 
 

Članak 23. 
     Građani imaju pravo predlagati Gradskom 
vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje 
određenog pitanja iz njegovog djelokruga. 
 
O prijedlogu iz stavka l. ovog članka Gradsko 
vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača 
Grada te dati odgovor podnositeljima najkasnije u 
roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga. 
 

Članak 24. 
     Gradsko vijeće i Gradonačelnik Grada Iloka 
dužni su omogućiti građanima i pravnim osobama 
podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i 
na rad upravnih tijela te na nepravilan odnos 
zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 
svojih građanskih dužnosti. 
 
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 
Grada Iloka, odnosno upravnih tijela dužan je 
građanima i pravnim osobama dati odgovor u 
roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, 
odnosno pritužbe. 
 
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka 
osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, 
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, 
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim 
predstavnicima tijela Grada te, ukoliko za to 
postoje tehničke pretpostavke, sredstvima 
elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt 
obrascem na web stranicama, net meetingom i 
chatom).  
 
VII. TIJELA GRADA ILOKA 
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Članak 25. 
     Tijela Grada Iloka su Gradsko vijeće i 
Gradonačelnik. 
  
1. GRADSKO VIJEĆE 

 
Članak 26. 

     Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana 
i tijelo Grada Iloka, koje donosi akte u okviru 
djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom.  
 
Gradsko vijeće se smatra konstituiranim izborom 
Predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna 
većina članova Gradskog vijeća. 
 

Članak 27. 
      Način rada Gradskog vijeća uređuje se 
Poslovnikom Gradskog vijeća, u skladu sa 
Zakonom i ovim Statutom. 
 
Poslovnik se donosi većinom glasova svih 
članova Gradskog vijeća. 
 

Članak 28. 
     Gradsko vijeće: 

- donosi Statut Grada, 
- donosi odluke i druge opće 

akte kojima uređuje pitanja iz 
samoupravnog djelokruga 
Grada, 

- donosi Poslovnik Gradskog 
vijeća, 

- osniva radna tijela, bira i 
razrješuje članove tih tijela, te 
bira, imenuje i  razrješuje i 
druge osobe određene 
zakonom, drugim propisom ili 
statutom, 

- odluku o uvjetima, načinu i 
postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu 
Grada, 

- proračun i odluku o izvršenju 
proračuna, 

- godišnje izvješće o izvršenju 
proračuna, 

- odluku o privremenom 
financiranju, 

- odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju nekretnina i 
pokretnina te raspolaganju 
ostalom imovinom Grada 
Iloka, u skladu sa zakonom, 
ovim Statutom i posebnim 
propisima, čija pojedinačna 
vrijednost prelazi 0,5% iznosa 
prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i 
nekretnina ili raspolaganju 
ostalom imovinom, odnosno 
čija pojedinačna vrijednost 
prelazi iznos od 1.000.000,00 
(jedan milijun) kuna, 

- odluku o promjeni granice 
Grada Iloka, 

- uređuje ustrojstvo i djelokrug 
upravnih tijela Grada, 

- osniva javne ustanove i druge 
pravne osobe za obavljanje 
gospodarskih, društvenih, 
komunalnih i drugih 
djelatnosti od interesa za Grad,  

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

- donosi odluke o potpisivanju 
sporazuma o suradnji s drugim 
jedinicama lokalne 
samouprave, u skladu sa općim 
aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 
- bira i razrješava Predsjednika i 

Potpredsjednika Gradskog 
vijeća,  

- odlučuje o pokroviteljstvu, 
- donosi odluku o kriterijima, 

načinu i postupku za dodjelu 
javnih priznanja i dodjeljuje 
javna priznanja,  

- bira, imenuje i razrješuje i 
druge osobe određene 
zakonom, drugim propisom ili 
ovim Statutom, 

- donosi odluku o visini plaće 
Gradonačelnika i zamjenika 
Gradonačelnika, na prijedlog 
Gradonačelnika,  

- obavlja i druge poslove koji su 
zakonom ili drugim propisom 
stavljeni u djelokrug Gradskog 
vijeća. 

 
Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te 
raspolaganje ostalom imovinom mora biti 
planirano u proračunu jedinice i provedeno u 
skladu sa zakonom. 
 
U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, 
Predsjednik Gradskog vijeća može u ime 
Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo 
društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge 
manifestacije od značaja za Grad Ilok. O 
preuzetom pokroviteljstvu predsjednik 
obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj 
sjednici Gradskog vijeća. 
 

Članak 29. 
     Gradsko vijeće ima Predsjednika i 
Potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova 
svih članova Gradskog vijeća. 
 
Potpredsjednik se u pravilu bira sukladno 
strukturi Gradskog vijeća. 
 
Funkcija Predsjednika i Potpredsjednika vijeća je 
počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju 
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plaću. Predsjednik i Potpredsjednik imaju pravo 
na naknadu sukladno odluci Gradskog vijeća.  
 

Članak 30. 
     Predsjednik Gradskog vijeća: 

- predstavlja Gradsko vijeće 
- saziva i organizira sjednice 

Gradskog vijeća po potrebi, a 
najmanje jednom u tri mjeseca, 

- predsjeda sjednicama 
Gradskog vijeća,  

- predlaže dnevni red sjednice 
Gradskog vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih 
predlagatelja u propisani 
postupak, 

- brine o postupku donošenja 
odluka i općih akata,  

- održava red na sjednici 
Gradskog vijeća, 

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

donosi Gradsko vijeće, 
- brine o suradnji Gradskog 

vijeća i Gradonačelnika, 
- brine se o zaštiti prava 

vijećnika, 
- ostala prava i dužnosti 

Predsjednika i Potpredsjednika 
Gradskog vijeća utvrđuju se 
Poslovnikom Gradskog vijeća. 

 
Članak 31. 

     Gradsko vijeće ima 15 vijećnika. 
 
Gradsko vijeće može imati i više od 15 vijećnika, 
ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća 
zastupljenost neke nacionalne manjine u 
Gradskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o 
pravima nacionalnih manjina. 
 

Članak 32. 
     Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se 
zastupljenost u Gradskom vijeću razmjerno 
njihovom udjelu u stanovništvu Grada Iloka.  
 
Pripadnici slovačke nacionalne manjine imaju 
pravo na dva predstavnika u Vijeću. 
 
Pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo 
na jednog predstavnika u Vijeću. 
 

Članak 33. 
     Mandat člana Gradskog vijeća Grada 
izabranog na redovnim izborima traje četiri 
godine. 
 
Mandat člana Gradskog vijeća Grada izabranog 
na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 
mandata Gradskog vijeća izabranog na redovnim 
izborima. 
 
Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući 
mandat i nisu opozivi. 
 

Član Gradskog vijeća dužnost obavlja počasno i 
za to ne prima plaću. 
 
Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu u 
skladu s odlukom Gradskog vijeća. 
 

Članak 34. 
     Članu Gradskog vijeća prestaje mandat prije 
isteka vremena na koji je izabran: 

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

2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom 
potpuno lišen poslovne sposobnosti, 
danom pravomoćnosti sudske odluke, 

3. ako je pravomoćnom sudskom 
presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu 
zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, 
danom pravomoćnosti presude, 

4. ako mu prestane prebivalište na 
području Grada Iloka, danom prestanka 
prebivališta, 

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 
danom prestanka državljanstva sukladno 
odredbama zakona kojim se uređuje 
hrvatsko državljanstvo, 

6. smrću. 
 

Članak 35. 
     Članu Gradskog vijeća koji za vrijeme trajanja 
mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se 
prema odredbama posebnog zakona smatra 
nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive 
dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme 
zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama 
posebnog zakona. Član Gradskog vijeća koji 
prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o 
tome obavijestiti Predsjednika Gradskog vijeća u 
roku od osam dana od prihvaćanja dužnosti. 
 
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti 
vijećnika, ako podnese pisani zahtjev 
Predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam 
dana od dana prestanka obnašanja nespojive 
dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana 
od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
Nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika 
vijećnik može tražiti jedanput u tijeku trajanja 
mandata. 
 
Član Gradskog vijeća ima pravo tijekom trajanja 
mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz 
osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva 
Predsjedniku Gradskog vijeća. 
 

Članak 36. 
     Član Gradskog vijeća ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama 
Gradskog vijeća 

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

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

- postavljati pitanja iz 
djelokruga rada Gradskog 
vijeća, 

- postavljati pitanja 
Gradonačelniku o njegovom 
radu i zamjeniku 
Gradonačelnika, 

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

- prihvatiti se članstva u  najviše 
tri radna tijela u koje ga 
izabere Gradsko vijeće, 

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

 
Član Gradskog vijeća ne može biti kazneno 
gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, 
zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i 
stavova na sjednicama Gradskog vijeća. 
 
Članovi Gradskog vijeća imaju pravo uvida u 
registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.  
 
Član Gradskog vijeća ima i ostala prava i 
dužnosti utvrđene zakonom, ovim Statutom i 
Poslovnikom Gradskog vijeća.  
 
Član Gradskog vijeća je dužan čuvati tajnost 
podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s 
pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme 
obnašanja dužnosti Člana Gradskog vijeća. 
 

Članak 37. 
     Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 
dužnosti Predsjednika i Potpredsjednika 
Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada 
radnih tijela, način i postupak donošenja akata u 
Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, 
sudjelovanje građana na sjednicama te druga 
pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća. 
 
Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje 
načela i standarde dobrog ponašanja 
Predsjednika, Potpredsjednika i članova 
Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih 
tijela Gradskog vijeća u obavljanju njihovih 
dužnosti. 
 

Članak 38. 
     Sjednice Gradskog vijeća su javne, a 
nazočnost se može isključiti samo iznimno, u 
slučajevima predviđenim posebnim zakonima i 
općim aktom Grada. 
 

Sjednicama Gradskog vijeća prisustvuje 
Gradonačelnik. 
 
Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno, 
ako Gradsko vijeće ne odluči da se, u skladu s 
Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom 
pitanju glasuje tajno. 
 
Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova 
ako je na sjednici nazočna većina članova 
Gradskog vijeća. 
 
Statut Grada Iloka, Proračun, Godišnji obračun i 
Poslovnik donose se većinom glasova svih 
članova Gradskog vijeća. 
 

Članak 39. 
     Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene 
odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme 
odluka iz njegovog djelokruga. 
 
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela 
iz stavka 1. ovog članka uređuje se Poslovnikom 
ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela. 
 
2. GRADONAČELNIK 
 

Članak 40. 
     Izvršno tijelo Grada je Gradonačelnik.  
 
Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo 
je i zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika 
u slučajevima propisanim Zakonom.  
 
Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika je 
zamjenik Gradonačelnika koji je izabran na 
neposrednim izborima zajedno s 
Gradonačelnikom, a dužnost Gradonačelnika 
obnaša ako je mandat Gradonačelnika prestao 
nakon isteka dvije godine mandata u Gradu Iloku. 
 
Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovoga članka koji 
obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i 
dužnosti Gradonačelnika. 
 

Članak 41. 
     Gradonačelnik i njegov zamjenik biraju se na 
neposrednim izborima sukladno posebnom 
zakonu. 
 
Mandat Gradonačelnika traje četiri godine. 
 
Gradonačelnik zastupa Grad. 
 
Izvršne poslove u Gradu obavlja Gradonačelnik. 
 
Izvršne poslove obavlja i zamjenik koji obnaša 
dužnost Gradonačelnika u slučajevima 
propisanim Zakonom. 
 
Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene ovim 
Statutom u skladu sa zakonom. 
 

Članak 42. 
      Gradonačelnik : 

1. priprema prijedloge općih 
akata, 
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2. izvršava ili osigurava 
izvršavanje općih akata 
Gradskog vijeća 

3. utvrđuje prijedlog proračuna 
Grada i predlaže Gradskom 
vijeću njegovo donošenje. 
Podneseni prijedlog može 
povući i nakon glasovanja o 
amandmanima, a prije 
glasovanja o proračunu u 
cjelini. i izvršenje proračuna, 

4. upravlja nekretninama i 
pokretninama u vlasništvu 
Grada u skladu sa zakonom, 
ovim Statutom i općim aktom 
Gradskog vijeća, 

5. odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju nekretnina i 
pokretnina te raspolaganju 
ostalom imovinom Grada Iloka 
u skladu sa zakonom, ovim 
Statutom i posebnim 
propisima,  

6. upravlja prihodima i 
rashodima Grada Iloka u 
skladu sa zakonom i ovim 
Statutom, 

7. imenuje i razrješuje 
predstavnike Grada u tijelima 
javnih ustanova, trgovačkih 
društava i drugih pravnih 
osoba čiji je osnivač Gradsko 
vijeće, osim ako posebnim 
zakonom nije drugačije 
određeno,  

8. upravlja raspoloživim 
novčanim sredstvima na 
računu proračuna Grada Iloka,, 

9. odlučuje o davanju suglasnosti 
za zaduživanje pravnim 
osobama u većinskom 
izravnom ili neizravnom 
vlasništvu Grada Iloka i o 
davanju suglasnosti za 
zaduživanje ustanova kojih je 
osnivač Grad, 

10. donosi pravilnik o unutarnjem 
redu za upravna tijela Grada 
Iloka, 

11. imenuje i razrješava pročelnike 
upravnih tijela, 

12. imenuje i razrješava 
unutarnjeg revizora, 

13. utvrđuje plan prijma u službu u 
upravna tijela Grada, 

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

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

16. razmatra i utvrđuje konačni 
prijedlog prostornog plana, 

17. obavlja poslove gospodarenja 
nekretninama do osnivanja 
fonda za gospodarenje 
nekretninama, 

18. imenuje i razrješava 
upravitelja vlastitog pogona, 

19. donosi odluku o objavi 
prikupljanja ponuda ili 
raspisivanju natječaja za 
obavljanje komunalnih 
djelatnosti na temelju ugovora 
i sklapa ugovor o povjeravanju 
poslova, na temelju odluke 
Gradskog vijeća,  

20. sklapa ugovor o koncesiji za 
obavljanje komunalnih 
djelatnosti na temelju odluke 
Gradskog vijeća, 

21. daje prethodnu suglasnost na 
izmjenu cijena komunalnih 
usluga, 

22. do kraja ožujka tekuće godine 
podnosi Gradskom vijeću 
izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne 
infrastrukture i Programu 
gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 
prethodnu godinu, 

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

24. provodi postupak natječaja i 
donosi odluku o najpovoljnijoj 
ponudi za davanje u zakup 
poslovnog prostora u 
vlasništvu Grada u skladu s 
posebnom odlukom Gradskog 
vijeća o poslovnim prostorima,  

25. organizira zaštitu od požara na 
području Grada i vodi brigu o 
uspješnom provođenju i 
poduzimanju mjera za 
unapređenje zaštite od požara, 

26. usmjerava djelovanje upravnih 
tijela Grada u obavljanju 
poslova iz samoupravnog 
djelokruga te nadzire njihov 
rad, 

27. daje mišljenje o prijedlozima 
koje podnose drugi ovlašteni 
predlagatelji, 

28. obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada tijela mjesnih 
odbora, 

29. obavlja i druge poslove 
utvrđene zakonom i ovim 
Statutom. 

 
U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka, 
Gradonačelnik može odlučivati o visini 
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa 
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
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prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 
raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos 
veći od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna 
Gradonačelnik može odlučivati najviše do 
1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, a ako je taj 
iznos manji od 70.000,00 (sedamdeset tisuća) 
kuna tada može odlučivati najviše do 70.000,00 
(sedamdeset tisuća) kuna.  
 

Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te 
raspolaganje ostalom imovinom mora biti 
planirano u proračunu jedinice i provedeno u 
skladu sa zakonom. 
 

O stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te 
raspolaganju ostalom imovinom veće vrijednosti 
od utvrđenih stavkom 2. ovog članka odlučuje 
Gradsko vijeće. 
 
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. 
točke 7. ovoga članka Gradonačelnik je dužan 
dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od 
donošenja i objaviti u službenom glasilu Grada 
odnosno Vukovarsko-srijemske županije.  
 
Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće 
o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. 
alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u 
mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje. 
 

Članak 43. 
     Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i 
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovu 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata 
upravnih tijela Grada. 
 

Članak 44. 
     Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnja izvješća o svom radu Gradskom 
vijeću i to do 31. ožujka tekuće godine za 
razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 
15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće 
godine. 
 

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. 
ovog članka, od Gradonačelnika tražiti izvješće o 
pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga koje 
Gradonačelnik podnosi sukladno ovom Statutu. 
 
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz 
stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana 
primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži 
veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje 
izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 
 

Članak 45. 
     Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Grada, ima pravo 
obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća. 
Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili 
drugi propis Gradonačelnik će donijeti odluku o 
obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana 
njegovog donošenja. Gradonačelnik ima pravo 
zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana 
od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 
nedostatke u općem aktu.  
 
Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke 
iz stavka 1. ovog članka, Gradonačelnik je dužan 
bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda 

državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji 
i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. 
 
Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 
dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke 
Gradonačelnika o obustavi od primjene općeg 
akta. 
 
Gradonačelnik ima pravo obustaviti od primjene 
akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u 
suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima 
Gradskog vijeća.  
 

Članak 46. 
     Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili 
drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje 
dužnosti zamjenjuje zamjenik u skladu sa ovim 
statutom.  
 
Gradonačelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. 
Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je 
dužan pridržavati se uputa Gradonačelnika. 
Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga 
zamjeniku, ne prestaje odgovornost 
Gradonačelnika za njihovo obavljanje. 
 
Gradonačelnik može angažirati savjetnike za 
pojedine resore. Savjetnicima Gradonačelnika za 
njihov rad bit će određena novčana naknada, koju 
određuje Gradsko vijeće. 
   

Članak 47. 
     Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika 
dužnost obavljaju profesionalno ili volonterski, 
prema vlastitom izboru. 
 

Članak 48. 
     Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika 
mandat prestaje po sili zakona u slučajevima 
propisanim posebnim zakonom: 

1. ako podnese ostavku, danom dostave 
pisane ostavke sukladno pravilima o 
dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku, 

2. ako mu je pravomoćnom sudskom 
odlukom oduzeta poslovna sposobnost, 
danom pravomoćnosti sudske odluke, 

3. ako je pravomoćnom sudskom 
presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu 
zatvora u trajanju dužem od 1 mjeseca, 
danom pravomoćnosti presude, 

4. ako mu prestane prebivalište na 
području Grada Iloka, danom prestanka 
prebivališta, 

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 
danom prestanka državljanstva sukladno 
odredbama zakona kojim se uređuje 
hrvatsko državljanstvo, 

6. smrću. 
 
Ako Gradonačelniku nastupom okolnosti iz 
stavka 1. ovog članka mandat prestane prije isteka 
dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela 
nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 
dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o 
prestanku mandata Gradonačelnika radi 
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raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
Gradonačelnika. 
 

Članak 49. 
     Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je 
izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem 
referenduma. 
 
Raspisivanje referenduma za opoziv može 
predložiti 20% ukupnog broja birača u Gradu. 
 
Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv 
Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je 
izabran zajedno s njim u skladu s člankom 17. 
stavkom 4. ovog Statuta, u dijelu koji se odnosi 
na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača u Gradu Iloku.   
 
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo 
za zamjenika Gradonačelnika. 
 
Referendum za opoziv Gradonačelnika i 
njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 
proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni 
ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 
Gradonačelnika. 
 

Članak 50. 
     Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njim 
donesena je ako se na referendumu za opoziv 
izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet 
da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja 
birača upisanih u popis birača u Gradu Iloku. 
 
Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće 
se primjenjuju odredbe ovog Statuta, Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 
zakona kojim se uređuje provedba referenduma. 
  

Članak 51. 
     Ako je prestanak mandata Gradonačelnika 
nastupio prije isteka dvije godine mandata 
raspisat će se prijevremeni izbori za 
Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do 
provedbe prijevremenih izbora dužnost 
Gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik koji 
je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao 
i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora 
dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik 
Vlade Republike Hrvatske. 
 
Ako je prestanak mandata Gradonačelnika 
nastupio nakon isteka dvije godine mandata neće 
se raspisati prijevremeni izbori za 
Gradonačelnika, a dužnost Gradonačelnika do 
kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je 
izabran zajedno s njim. 
 
Ako za vrijeme trajanja mandata Gradonačelnika 
prestane mandat samo njegovom zamjeniku neće 
se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika 
Gradonačelnika.  
 
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša 
dužnost Gradonačelnika iz stavka 2. ovog članka 

raspisat će se prijevremeni izbori za 
Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do 
provedbe prijevremenih izbora dužnost 
Gradonačelnika obnašat će Povjerenik Vlade 
Republike Hrvatske. 
 
Ako je prestanak mandata Gradonačelnika i 
njegovog zamjenika nastupio opozivom raspisat 
će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i 
njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih 
izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će 
Povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
 
O svim promjenama tijekom mandata 
Gradonačelnika i njegovog zamjenika, pročelnik 
upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose 
dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo 
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu. 
 
VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA 
NACIONALNIH MANJINA 
 

Članak 52. 
     Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Iloku 
sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim 
poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i 
predstavnika nacionalnih manjina.  
 

Članak 53. 
     Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u 
Gradu Iloka imaju pravo: 

- predlagati tijelima Grada Iloka 
mjere za unapređivanje 
položaja nacionalnih manjina u 
Gradu Iloku, uključujući 
davanje prijedloga općih akata 
kojima se uređuju pitanja od 
značaja za nacionalnu 
manjinu; 

- isticati kandidate za dužnosti u 
tijelima Grada Iloka; 

- biti obaviješteni o svakom 
pitanju o kome će raspravljati 
radno tijelo Gradskog vijeća, a 
tiče se položaja nacionalne 
manjine. 

 
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz 
stavka 1. uredit će se poslovnikom Gradskog 
vijeća Grada Iloka. 
 

Članak 54. 
     Gradonačelnik je dužan, u pripremi prijedloga 
općih akata, od vijeća nacionalnih manjina, 
odnosno predstavnika nacionalnih manjina 
osnovanih za područje Grada Iloka, zatražiti 
mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se 
uređuju prava i slobode nacionalnih manjina. 
  

Članak 55. 
     Na području Grada Iloka, pripadnici 
nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati 
simbole i zastave nacionalne manjine.  
 
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu 
Republike Hrvatske i zastavu Grada Iloka isticati 
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na poslovnim zgradama u kojima nacionalna 
manjina ima sjedište i u svečanim prigodama 
značajnim za nacionalnu manjinu. 
 

Članak 56. 
     Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 
mogu u službene svrhe upotrebljavati i 
druge simbole i znamenja svoje nacionalne 
manjine i to: 

- u sastavu svojih pečata i 
žigova, 

- u natpisnim pločama na 
poslovnim zgradama u kojima 
imaju sjedište te u službenim i 
svečanim prostorijama, 

- u zaglavljima službenih akata 
koje donose. 

 
Članak 57. 

     U svečanim prigodama važnim za nacionalnu 
manjinu može se izvoditi himna i/ili 
svečana pjesma nacionalne manjine. 
 
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme 
nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna 
Republike Hrvatske. 
  

Članak 58. 
     Grad Ilok, u skladu s mogućnostima, 
financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga 
koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi 
očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta. 
 
Grad Ilok osigurava sredstva za rad vijeća 
nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne 
manjine.  
 
VIII. UPRAVNA TIJELA 
 

Članak 59. 
     Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga Grada Iloka, utvrđenih zakonom i 
ovim Statutom, kao i obavljanje poslova državne 
uprave prenijetih na Grad ustrojavaju se upravni 
odjeli i službe (upravna tijela). 
 
Ustrojstvo upravnih tijela uređuje se općim aktom 
Grada u skladu sa ovim Statutom i zakonom. 
 

Članak 60. 
     Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje 
na temelju javnog natječaja imenuje 
Gradonačelnik.  
 
Gradonačelnik može razrješiti pročelnike u 
slučajevima i na način utvrđen zakonom. 
 

Članak 61. 
     Upravna tijela u područjima za koje su 
ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog 
posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i 
nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata 
tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta 
poduzimaju propisane mjere. 
 
Upravna tijela samostalna su u okviru svog 
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno 

obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni 
su Gradonačelniku.  
 
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u 
Proračunu Grada Iloka. 
 

Članak 62. 
     Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim 
tijelima Grada obavljaju službenici i namještenici.  
 
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja 
od značenja za rad službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Grada uređuju se posebnim 
zakonom.  
 
IX. JAVNE SLUŽBE 
 

Članak 63. 
     Grad Ilok, u okviru samoupravnog djelokruga, 
osigurava obavljanje djelatnosti kojima se 
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na 
području komunalnih, društvenih i drugih 
djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se 
obavljaju kao javna služba.  
 

Članak 64. 
     Grad Ilok osigurava obavljanje djelatnosti iz 
članka 63. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih 
društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i 
vlastitih pogona za obavljanje gospodarskih, 
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od 
interesa za Grad. 
 
U tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 
drugih pravnih osoba čiji je osnivač Gradsko 
vijeće Gradonačelnik imenuje i razrješuje 
predstavnike Grada, osim ako posebnim zakonom 
nije drugačije određeno, te je Odluku o 
imenovanju i razrješenju dužan dostaviti 
Gradskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i 
objaviti u službenom glasilu Grada odnosno 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
Obavljanje određenih djelatnosti Grad Ilok može 
povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama 
temeljem ugovora o koncesiji. 
 
X. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 65. 
     Na području Grada Iloka osnivaju se mjesni 
odbori, kao oblik neposrednog sudjelovanja 
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od 
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na  život i 
rad građana.  
 
Mjesni odbor se osniva za jedno naselje ili više 
međusobno povezanih manjih naselja ili za dio 
većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na 
ostale dijelove čine zasebnu razgraničenu cjelinu, 
na način i po postupku propisanom zakonom, 
ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog 
vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i 
način izbora tijela mjesnog odbora. 
 
Za područje naselja Ilok mjesni odbori su: Ilok I, 
Ilok II, Ilok III i Ilok IV. 
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Za područje naselja Bapska, Šarengrad i Mohovo 
utvrđuju se po jedan istoimeni mjesni odbor. 
 
Mjesni odbor je pravna osoba.  
 
Područje i granice mjesnih odbora određuju se 
posebnom odlukom Gradskog vijeća  i prikazuju 
se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te 
odluke. 
 

Članak 66. 
     Ovim Statutom, u skladu sa zakonom, uredit 
će se postupak davanja inicijative i podnošenja 
prijedloga za osnivanje mjesnog odbora, 
djelokrug i ovlasti tijela mjesnog odbora, 
utvrđivanje programa rada mjesnog odbora, 
osnove pravila mjesnog odbora, način 
financiranja njihove djelatnosti, obavljanje 
administrativnih i drugih poslova za njihove 
potrebe te druga pitanja od važnosti za 
ostvarivanje njihovih prava i obveza utvrđenih 
zakonom i drugim općim aktom Gradskog vijeća. 
 
Ovim Statutom odnosno drugim općim aktom 
Grada uredit će se sva pitanja vezana uz izbore i 
obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog 
odbora. 
 

Članak 67. 
     Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora mogu dati građani, organizacije građana i 
udruženja građana, Gradonačelnik te druga tijela 
određena ovim Statutom.  
 
U slučaju kada inicijativu i prijedlog za osnivanje 
mjesnog odbora daju građani potrebno je 20% 
građana upisanih u popis birača za područje za 
koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora. 
 
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, 
daju građani ili njihove organizacije i udruženja, 
prijedlog se dostavlja u pisanom obliku 
Gradonačelniku. 
 
Gradonačelnik, u roku od 15 dana od dana 
primitka prijedloga, utvrđuje je li prijedlog 
podnesen na način i po postupku utvrđenom 
zakonom i ovim Statutom.  
 
Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije 
podnesen na propisani način i  po propisanom 
postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da 
u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje 
mjesnog odbora. 
 
Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje 
Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema 
prijedloga. 
 

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

 

Članak 69. 
     Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog 
odbora i Predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
 
Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom 
glasova svih članova bira Predsjednika vijeća na 
vrijeme od četiri godine. 
 
Predsjednik vijeća mjesnog odbora, u skladu sa 
statutom, predstavlja mjesni odbor i za svoj rad 
odgovara Vijeću mjesnog odbora. 
 

Članak 70. 
     Vijeće mjesnog odbora biraju građani s 
područja mjesnog odbora koji imaju biračko 
pravo. 
 
Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran 
građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na 
području mjesnog odbora čije se vijeće bira.  
 
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na 
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, 
razmjernim izbornim sustavom. 
 
Postupak izbora članova Vijeća mjesnog odbora 
uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća, 
odgovarajućom primjenom odredaba zakona 
kojim se uređuje izbor članova predstavničkih 
tijela jedinica lokalne samouprave. 
 
Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje 
četiri godine. 
 

Članak 71. 
     Grad Ilok ima osnovane mjesne odbore te je 
dužan provoditi izbore za članove Vijeća mjesnih 
odbora. 
 
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora 
raspisuje Gradsko vijeće. 
 

Članak 72. 
     Prigovore zbog nepravilnosti u postupku 
kandidiranja i izbora članova Vijeća mjesnih 
odbora rješava nadležno izborno povjerenstvo, 
utvrđeno općim aktom Gradskog vijeća. 
 
Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva 
podnositelj prigovora  koji je nezadovoljan 
takvim rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom 
uredu državne uprave. 
 

Članak 73. 
     Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 
predsjednika, 7 (u mjestu do 1000 stanovnika) ili 
9 (u mjestu iznad 1000 stanovnika) članova. 
 

Članak 74. 
     Vijeće mjesnog odbora donosi program rada 
mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  
poslovnik o svom radu u skladu sa statutom, 
financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i 
druge poslove utvrđene zakonom i ovim 
Statutom. 
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Članak 75. 
      Programom rada mjesnog odbora utvrđuju se 
zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu 
vođenja brige o uređenju područja mjesnog 
odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija 
kojima se poboljšava komunalni standard građana 
na području mjesnog odbora, vođenju brige o 
poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba 
građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, 
kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom 
području 
 

Članak 76. 
     Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje 
način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća 
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća 
mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga 
pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 
 

Članak 77. 
      Sredstva za obavljanje poslova povjerenih 
mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih 
odbora osiguravaju se u gradskom proračunu. 
 

Članak 78. 
      Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa ovim 
Statutom, radi raspravljanja o potrebama i 
interesima građana te davanja prijedloga za 
rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može 
sazivati mjesne zborove građana. 
 
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja 
mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio 
naselja). 
 
Mjesni zbor građana  vodi predsjednik mjesnog 
odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg 
odredi vijeće. 
 

 

Članak 79. 
     Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na 
način propisan općim aktom kojim se uređuje 
ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada. 
 

Članak 80. 
     Inicijativu i prijedlog za promjenu područja 
mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora 
i Gradonačelnik. 
 

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka 
Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno 
pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za 
koje se traži promjena područja. 
 

Članak 81. 
     Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja Gradonačelnik koji može 
raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono 
učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila 
mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu 
poslove.  
 

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA 
ILOKA 

Članak 82. 
     Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska 
prava koja pripadaju Gradu Iloku čine imovinu 
Grada Iloka. 
 

Grad Ilok Gradsko vijeće i Gradonačelnik mora 
upravljati, koristiti se i raspolagati svojom 
imovinom pažnjom dobrog domaćina. 
 

Članak 83. 
       Gradonačelnik, u postupku upravljanja 
imovinom Grada, donosi pojedinačne akte glede 
upravljanja imovinom. 
 

Članak 84. 
     Grad Ilok ima prihode kojima u okviru svog 
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 
 
Prihodi Grada Iloka moraju biti razmjerni s 
poslovima koje obavljaju njihova tijela u skladu 
sa zakonom. 
 
Prihodi Grada Iloka su: 

- gradski porezi, prirez, 
naknade, doprinosi i pristojbe, 
u skladu sa zakonom i 
posebnim odlukama Gradskog 
vijeća, 

- prihodi od stvari u vlasništvu  
Grada i imovinskih prava, 

- prihod od  trgovačkih društava 
i drugih pravnih osoba u 
vlasništvu Grada odnosno u 
kojima Grad ima udio ili 
dionice, 

- prihodi od naknada za 
koncesiju koju daje Gradsko 
vijeće 

- novčane kazne i oduzeta 
imovinska korist za prekršaje 
koje propiše Grad Ilok u 
skladu sa zakonom, 

- udio u zajedničkim porezima s 
Republikom Hrvatskom, te 
dodatni udio u porezu na 
dohodak za decentralizirane 
funkcije prema posebnom 
zakonu, 

- sredstva pomoći i dotacija 
Republike Hrvatske 
predviđena u državnom 
proračunu,  

- drugi prihodi određeni 
zakonom. 

 
Članak 85. 

     Temeljni financijski akt Grada Iloka je 
proračun, a donosi ga Gradsko vijeće u skladu s 
posebnim zakonom. 
 
Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj 
predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna. 
Podneseni prijedlog proračuna Gradonačelnik 
može povući i nakon glasovanja o amandmanima, 
a prije glasovanja o proračunu u cjelini. 
 
Proračun Grada Iloka se dostavlja Ministarstvu 
financija u skladu s posebnim zakonom. 
 

Članak 86. 
     Ukoliko se proračun za narednu proračunsku 
godinu ne može donijeti prije početka godine za 
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koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i 
to najduže za razdoblje od 3 mjeseca. 
 
Odluku o privremenom financiranju donosi 
Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i 
Poslovnikom. 
  
Predlagatelji utvrđeni Poslovnikom Gradskog 
vijeća mogu predložiti donošenje odluke o 
privremenom financiranju.  
 
Odluka o privremenom financiranju se dostavlja 
Ministarstvu financija u roku od 15 dana od 
donošenja. 
 
Ukoliko se prije početka naredne godine ne 
donese ni odluka o privremenom financiranju, 
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i 
nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.  
 
Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni 
iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Iloka 
iskazuju se u proračunu Grada Iloka. 
 
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti 
raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz 
kojih potječu. 
 
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u 
proračunu i uravnoteženi s prihodima i 
primicima. 
 

Članak 87. 
     Proračun Grada Iloka i odluka o izvršenju 
proračuna donosi se za proračunsku godinu i 
vrijedi za godinu za koju je donesen. 
 
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. 
prosinca. 
 

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

Članak 89. 
     Ukupno materijalno i financijsko poslovanje 
Grada nadzire Gradsko vijeće. 
 
Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja 
Grada nadzire Ministarstvo financija odnosno 
drugo zakonom određeno tijelo. 
 

Članak 90. 
      Grad Ilok može se zaduživati u skladu s 
posebnim zakonom. 
 
Grad Ilok može raspisivati javni zajam ili izdati 
obveznice odnosno druge vrijednosne papire. 
 

XII. AKTI GRADA 
 

Članak 91. 
     Gradsko vijeće u svom samoupravnom 
djelokrugu donosi odluke i druge opće akte, u 
skladu sa ovim Statutom. Gradsko vijeće donosi 
Statut, Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju 
proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke. 
 
Detaljnije odredbe o aktima Grada Iloka i 
postupku donošenja akata utvrđuje se 
Poslovnikom Gradskog vijeća. 
 
Prije nego što stupi na snagu opći akti  obavezno 
se objavljuju u službenom glasilu Grada. 
 
Ako Grad nema svoje službeno glasilo, opći akt 
Grada se objavljuje u službenom glasilu 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
Opći akt stupa na snagu najranije osmi dana od 
dana njegove objave. Iznimno, općim aktom se 
može iz osobito opravdanih razloga odrediti da 
stupa na snagu danom objave 
 
Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 
 
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge 
pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, 
rješava o pojedinačnim stvarima. 
 

Članak 92. 
     Gradonačelnik osigurava izvršavanje općih 
akata Gradskog vijeća na način i u postupku 
propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju 
poslove iz samoupravnog djelokruga Grada 
 
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga 
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 
kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom 
Gradskog vijeća. 
 

Članak 93. 
     Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova 
iz samoupravnog djelokruga Grada neposredno 
izvršavaju i nadziru provođenje općih akata 
Gradskog vijeća. 
 
U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka 
upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja 
općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom 
i zakonom. 
 

Članak 94. 
     Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata 
Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne 
stvari). 
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Iznimno od stavka 1. ovog članka,  u izvršavanju 
općih akata Gradskog vijeća kad je to određeno 
zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o 
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih 
i pravnih osoba donose prvostupanjska tijela 
državne uprave. 
 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka 
koje donose gradska upravna tijela, može se 
izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
Vukovarsko-srijemske županije, ako posebnim 
zakonom nije drukčije propisano. 
 
Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju 
se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 
 
Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može 
se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama 
Zakona o upravnim sporovima. 
 
Odredbe ovog članka donose se i na pojedinačne 
akte donose pravne osobe kojima su odlukom 
Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene 
javne ovlasti. 
 

Članak 95. 
     Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i 
Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije 
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može 
pokrenuti upravni spor. 
 

Članak 96. 
     Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih 
akata koje u samoupravnom djelokrugu donose 
Gradsko vijeće i Gradonačelnik, a iznimno 
zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika u 
slučajevima propisanim zakonom, obavljaju 
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 
svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 
 
U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će 
pojedinačni neupravni akt ništavim u slučaju: 

1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo, 
2. ako je u postupku donošenja akta 

povrijeđen zakon, statut ili drugi opći 
akt Grada, 

3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u 
djelokrugu Grada, 

4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili 
drugi propis, odnosno opći akt. 

 
U slučaju iz stavka 2. ovog članka ovlašteno tijelo 
može donijeti rješenje u roku od godine dana od 
donošenja pojedinačnog akta. 
 
Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt 
proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor pred nadležnim 
upravnim sudom. 
 
Pojedinačni akti, kojima se rješava o obvezi 
razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada, 
donose se u skraćenom upravnom postupku. 
 

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod 
donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o 
pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih 
osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad 
Ilok osnivač. 
 

Članak 97. 
     Država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao 
i zaštite prava građana obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada i akata tijela Grada. 
 

Članak 98. 
     Nadzor zakonitosti rada Gradskog vijeća 
obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, a 
isto je detaljno utvrđeno zakonom i Poslovnikom 
Gradskog vijeća. 
 

Članak 99. 
     Nadzor zakonitosti općih akata koje u 
samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće 
obavlja ured državne uprave u Vukovarsko-
srijemskoj županiji i nadležna središnja tijela 
državne uprave, svako u svojem djelokrugu, 
sukladno posebnom zakonu, a isto je detaljno 
utvrđeno zakonom i Poslovnikom Gradskog 
vijeća. 
 
XIII. JAVNOST RADA 
 

Članak 100. 
     Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i 
upravnih tijela Grada je javan. 
 
Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog 
vijeća u skladu s odredbama Poslovnika 
Gradskog vijeća. 
 

Članak 101. 
      Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica, 
- izvještavanjem i napisima u 

tisku i drugim oblicima javnog 
priopćavanja, 

- objavljivanjem općih akata i 
drugih akata u službenom 
glasilu Vukovarsko-srijemske 
županije te na lokalnoj i 
regionalnoj radio i TV postaji. 

 
Javnost rada Gradonačelnika osigurava se: 

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

- objavljivanjem općih akata i 
drugih akata u službenom 
glasilu Vukovarsko-srijemske 
županije te na lokalnoj i 
regionalnoj radio i TV postaji. 

 
Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se 
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 
oblicima javnog priopćavanja. 
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XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 
 

Članak 102. 
     Način djelovanja Gradonačelnika i zamjenika 
Gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti 
uređen je posebnim zakonom. 
 

Članak 103. 
     Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje 
tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju 
javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba 
interesa između privatnog i javnog interesa u 
obnašanju javne vlasti. 
 
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 104. 
     Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, 
Gradonačelnik ili Odbor za Statut i Poslovnik.  
 
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 
predsjedniku Gradskog vijeća. 
 
Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 
odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta. 
 
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese 
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno 

staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka 
roka od šest mjeseci od dana zaključivanja 
rasprave o prijedlogu. 
 

Članak 105. 
     Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju 
Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko srijemske županije br. 10/09, 15/09, 
09/12 i 16/12, uskladit će se s odredbama ovog 
Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino 
područje u zakonom propisanom roku. 
 

Članak 106. 
     Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti 
Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko srijemske županije br. 10/09, 15/09, 
09/12 i 16/12). 
 
 
KLASA: 012-01/13-01/01 
URBROJ: 2196/02-02-13-01 
Ilok, 28. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Željko Sladetić, prof. 

 
 
 

 
 

GRAD ILOK 
AKTI GRADONAČELNIKA 

  
 

 
     Temeljem čl. 35. i  čl. 391. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, 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“ Republike 
Hrvatske, broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 18/13), te članka 40. 
Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 10/09, 15/09 
i 09/12), Gradonačelnik Grada Iloka 25. travnja 
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-
01/03, URBROJ: 2196/02-01-13-11 od 10. 
travnja 2013. godine objavljenog 10. travnja 
2013. godine u “Večernjem listu” (u skraćenom 
obliku), a cjelokupni tekst na oglasnoj ploči 
Grada Iloka i na web- stranicama Grada Iloka, 
Zapisnika od 22. travnja 2013. godine i Odluke o 
izboru najpovoljnije ponude za prodaju  
 
 
nekretnina u vlasništvu Grada Iloka KLASA: 
940-01/13-01/03, URBROJ: 2196/02-04-13-29 od 
25. travnja 2013. godine Povjerenstva za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Grada Iloka izabrani su 
najpovoljniji ponuđači kojima će se prodati 
predmetne nekretnine i to:  
 

k.o. Ilok  
Ponuditelj pod brojem 1. Osvald Miroslav iz Iloka, V. Nazora 34, OIB: 56791972823. 

Zk.  
ul.br Broj k.č. Površina  Kultura Postignuta  

 cijena  (kn) 
Udio Grada 

Iloka 
 
1668 

 
9089 

 
   588 m2 

Kuća i dvorište 
Skandala 

 
 

700,00 
1/4 

 Ukupno   700,00  
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k.o. Mohovo 
 
Ponuditelj pod brojem 2. Zvonko Bošnjak iz Vnanje Gorice, Pod Goricami 65, Brezovica, Slovenija, (Braće 
Radića 65, Mohovo) OIB: 59417716675. 

Zk.  
ul.br Broj k.č. Površina  Kultura Postignuta  

 cijena (kn) Udio Grada Iloka 

 
551 

 
252 

 
473 m″  

Pašnjak u 
selu 

 
1.280,00 

 
1/1 

 Ukupno   1.280,00  
 
k.o. Bapska 
Ponuditelj pod brojem 3. Ivan Đurković iz Bapske, A. Šenoe 9, OIB: 26185364937. 

Zk.  
ul.br Broj k.č. Površina  Kultura Postignuta  

 cijena (kn) Udio Grada Iloka 

 
2595 

 
3746/5 

 
356 m2 

Dvorište 
ulica 
Augusta 
Šenoe 

 
 
 

8.950,00 

 
1/1 

 Ukupno   8.950,00  
 
k.o. Ilok 
Ponuditelj pod brojem 4. Tomislav Martinović iz Iloka, M. Gupca 83, OIB: 40639359995. 

Zk.  
ul.br Broj k.č. Površina  Kultura Postignuta  

 cijena (kn) Udio Grada Iloka 

 
3313 770 783 m2 Kuća i dvor. 

U mjestu 

 
 

6.471,09 

 
3/8 

 Ukupno   6.471,09  
 
k.o. Šarengrad 
Ponuditelj pod brojem 5. Sanja Đaković iz Šarengrada, Stjepana Radića 90,OIB:44414719067 

Zk.  
ul.br Broj k.č. Površina  Kultura Postignuta  

 cijena (kn) Udio Grada Iloka 

 
1772 

 
151 

 
1039 m2 

Pašnjak u 
selu 

 
2.700,00 

 
1/1 

 Ukupno   2.700,00  
 
k.o. Ilok 
Ponuditelj pod brojem 6. Berislav Barbarić iz Iloka, V. Nazora 27, OIB:50096357221. 

Zk.  
ul.br Broj k.č. Površina  Kultura Postignuta  

 cijena (kn) Udio Grada Iloka 

 
 
4800 

 
711 

 
325 m2 

Kuća i dvor 
u mjestu  

 

 
 

 
13.120,00 

 
1/1 

 Ukupno   13.120,00  
 
k.o. Ilok 
Ponuditelj pod brojem 7. Matica slovačka Ilok iz Iloka, I. G. Kovačića 85, OIB:62744480277, 
Registarski broj udruge 16000043, zastupana po Vlatku Mudrohu, predsjedniku MS Ilok.  

Zk.  
ul.br Broj k.č. Površina  Kultura Postignuta  

 cijena (kn) Udio Grada Iloka 

 
1970 1728 351 m2 Oranica 

Ađanski kraj 

 
 

1.160,00 

 
1/1 

 
1970 1730 419 m2 Pašnjak 

Ađanski kraj 

 
 

1.380,00 

 
1/1 

 Ukupno   2.540,00  
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k.o. Bapska 
 
Ponuditelj pod brojem 8. Stjepan Rukavina iz Bapske, Hrv. branitelja 6,OIB:19101454076. 

Zk.  
ul.br Broj k.č. Površina  Kultura Postignuta  

 cijena (kn) Udio Grada Iloka 

 
2299 

 
1882/2 

 
888 m2 Pašnjak selo  

2.576,32 
 

1/1 
 Ukupno   2.576,32  
 
k.o. Ilok 
Ponuditelj pod brojem 9. Antun Gulka iz Iloka, Turska skela 30, OIB:81184433209 

Zk.  
ul.br Broj k.č. Površina  Kultura Postignuta  

 cijena (kn) Udio Grada Iloka 

 
4800 1414 1094 m2 Voćnjak 

Turska skela 

 
 
3.650,00 

 
1/1 

 Ukupno   3.650,00  
 

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: 940-01/13-01/03 
URBROJ: 2196/02-01-13-30 
Ilok, 25. travnja 2013. godine 

 
GRADONAČELNIK 

Miroslav Janić, dipl. krim 

 
 
 
    Na temelju članka 40. Statuta Grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12) 
Gradonačelnik Grada Iloka donosi 
 
 

ODLUKU 
o dodjeli novčane pomoći učenicima VIII razreda 

Osnovne škole "Dr. F. Tuđman" Šarengrad 
 

Članak 1. 
      Dodjeljuje se novčana pomoć, u iznosu od 
600,00 kuna, učenicima VIII razreda Osnovne 
škole "Dr. F. Tuđman" Šarengrad, za 
sufinanciranje troškova proslave završetka 
osnovne škole. 
 

Članak 2. 
     Novčana pomoć isplatit će se putem računa. 
 

Članak 3. 
     Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
  
KLASA: 402-01/13-01/95 
URBROJ: 2196/02-01-13-02 
Ilok, 13. lipnja 2013. godine 
 

GRADONAČELNIK: 
Zvonimir Dragun, dipl. ing. 

 
 
 
 
 
 

 
 
     Na temelju članka 40. Statuta Grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12) 
Gradonačelnik Grada Iloka, donosi 

 
ODLUKU 

o dodjeli novčane pomoći učenicima VIII razreda 
Osnovne škole Julija Benešića Ilok 

 
Članak 1. 

Dodjeljuje se novčana pomoć, u iznosu od 
1.000,00 kuna, učenicima VIII razreda Osnovne 
škole Julija Benešića Ilok, za sufinanciranje 
troškova proslave završetka osnovne škole. 
 

Članak 2. 
 Novčana pomoć isplatit će se putem računa. 
 

Članak 3. 
     Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 402-01/13-01/94 
URBROJ: 2196/02-01-13-02 
Ilok, 13. lipnja 2013. godine 
  

GRADONAČELNIK: 
Zvonimir Dragun, dipl. ing. 
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     Na temelju članka 40. Statuta Grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12) 
Gradonačelnik Grada Iloka donosi 
 

ODLUKU 
o dodjeli novčane pomoći maturantima - 

učenicima Srednje škole Ilok 
 

Članak 1. 
     Dodjeljuje se novčana pomoć, u iznosu od 
2.150,00 kuna, učenicima maturantima Srednje 
škole Ilok, za sufinanciranje troškova maturalne 
zabave. 
 

Članak 2. 
     Novčana pomoć isplatit će se putem računa. 
 

Članak 3. 
     Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
  
KLASA: 053-01/13-01/08 
URBROJ: 2196/02-01-13-02 
Ilok, 13. lipnja 2013. godine 
  

GRADONAČELNIK: 
Zvonimir Dragun, dipl. ing. 

, 
 
 
 

     Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 
150/11, 144/12, 19/13) i članka 40. Statuta Grada 
Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12) 
Gradonačelnik Grada Iloka donosi 
 

ODLUKU 
o razrješenju članova Upravnog vijeća Muzeja 

Grada Iloka 
 

Članak 1. 
      Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog 
vijeća Muzeja Grada Iloka: 

1. Miroslav Janić, 
2. Branka Šulc i 
3. Mato Batorović. 

 
Članak 2. 

      Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 612-01/13-01/05 
URBROJ: 2196/02-01-13-01 
Ilok, 27. lipnja 2013. godine 
 

GRADONAČELNIK: 
Zvonimir Dragun, dipl. ing. 

 
 

             

     Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 
150/11, 144/12, 19/13) i članka 40. Statuta Grada 
Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/09, 15/09, 09/12 i 16/12) 
Gradonačelnik Grada Iloka, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja 

Grada Iloka 
 

Članak 1. 
      Imenuju se predstavnici Grada Iloka za 
članove Upravnog vijeća Muzeja Grada Iloka: 

o Mirta Rac Papak 
o Željko Žeravica 
o Jasminka Dragun 

 
Članak 2. 

     Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 612-01/13-01/05 
URBROJ: 2196/02-01-13-02 
Ilok, 27. lipnja 2013. godine 
 

GRADONAČELNIK: 
Zvonimir Dragun, dipl. ing. 

 
 

    Na temelju Obavijesti Ministarstva socijalne 
politike i mladih, Uprave za odrasle osobe i osobe 
s invaliditetom KLASA: 551-01/13-01/6 
URBROJ: 519-05-2-1/3-13-3 od 17. lipnja 2013. 
god. i članka 40. Statuta Grada Iloka ("Službeni 
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 
10/09, 15/09, 09/12 i 16/12), Gradonačelnik 
Grada Iloka, donosi 
 

ODLUKU 
o provođenju 

programa “Pomoć u kući starijim osobama”  
za 2013. godinu 

 
Članak 1. 

     Grad Ilok će zaključiti ugovor o radu na 
određeno vrijeme za razdoblje od 01. srpnja - 31. 
prosinca 2013. god. sa djelatnicama programa 
“Pomoć u kući starijim osobama”: 1. Gordanom 
Cerovski, 2. Svetlanom Mujčinović, 3. Emilijom 
Šečić, 4. Jelom Pucovski, 5. Nadom Čuljak,        
6. Miroslavkom Šomodži, 7. Vericom Krnjak, 8. 
Slavicom Jurina, 9. Vlatkom Janiček, 10. Verom 
Ružović i 11. Majom Ivanek, odnosno do 
potpisivanja Ugovora o suradnji sa Ministarstvom 
socijalne politike i mladih za tekuću godinu. 

 
Članak 2. 

     Grad Ilok će zaključiti ugovor o radu na 
određeno vrijeme za razdoblje od 01. srpnja - 31. 
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prosinca 2013. god. sa Blaženkom Gazafi, 
voditeljicom programa “Pomoć u kući starijim 
osobama”, odnosno do potpisivanja Ugovora o 
suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i 
mladih za tekuću godinu, pod jednakim uvjetima 
kao za 2012. godinu. 
 

Članak 3. 
     Grad Ilok će sufinancirati Program iz čl. 1. u 
2013. godini sukladno mogućnostima.  

 
 

Članak 4. 
     Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u “Službenom vjesniku” 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 551-07/13-01/01 
URBROJ: 2196/02-01-13-03 
Ilok, 27. lipnja 2013. godine 
 

GRADONAČELNIK: 
Zvonimir Dragun, dipl. ing. 
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OPĆINA CERNA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Na temelju članka 21. Statuta Općine Cerna, na 
sjednici  Općinskog vijeća, Općine Cerna održanoj 
26. lipnja 2013. godine, donijeta je  
 

O D  L  U  K  A 
o izboru Mandatne komisije 

 
I. 

     ŽELJKO KREŠIĆ, izabire se za predsjednika 
Mandatne komisije. 
 

II. 
     Za članove Mandatne komisije izabiru se: 
 
1. Pavo Blažević - član 
2. Jurica Katić - član 
 
KLASA: 013-03/13-01/1 
URBROJ: 2212/04-02-13/1 
Cerna, 27. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDATELJ 
Tomislav Ćorić,dipl.iur. 

 
 
 
 
     Na temelju članka 21. Statuta Općine Cerna, na 
sjednici  Općinskog vijeća, Općine Cerna održanoj 
26. lipnja 2013. godine, donijeta je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. Prihvaća se izvješće Mandatne komisije o 

provedenim izborima za Općinsko vijeće 
Općine Cerna s imenima 13 izabranih 
članova. 
 

2. Zaključak je sastavni dio zapisnika. 
 
KLASA: 013-03/13-01/2 
URBROJ: 2212/04-02-13/1 
Cerna, 27. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDATELJ 
Tomislav Ćorić,dipl.iur. 

 
 
 
 
     Na temelju članka 21. Statuta općine Cerna, na 
sjednici  Općinskog vijeća, općine Cerna održanoj 
26. lipnja 2013. godine donijeta je  
 

O D L U K A 
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 
 

 
I. 

     BOŽO MIŠIĆ, izabire se za predsjednika 
Odbora za izbor i imenovanje. 
 

II. 
     Za članove Odbora za izbor i imenovanje izabiru 
se: 

 
1. Kristina Štimac 
2. Josip Kuterovac 
3. Branko Stojčić  
4. Ilija Salić  

     
KLASA:013-03/13-01/3 
URBROJ: 2212/04-02-13/1 
Cerna, 27. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDATELJ 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 

 
 
 
 
     Na temelju članka 21. Statuta Općine Cerna, na 
sjednici  Općinskog vijeća, Općine Cerna održanoj 
26. lipnja 2009. godine, donijeta je  
 

O D L U K A 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Cerna 
 

I. 
     JOSIP KUTEROVAC,dipl.ing., izabire se za 
predsjednika Općinskog vijeća. 
 

II. 
     Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će 
objavljena u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
KLASA:013-03/13-01/4 
URBROJ: 2212/04-02-13/1 
Cerna, 27. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDATELJ 
             Josip Kuterovac,dipl.ing. 
 
 
 
 
     Na temelju članka 21. Statuta Općine Cerna, na 
sjednici  Općinskog vijeća, općine Cerna održanoj 
26. lipnja 2009. godine, donijeta je  
 

O D L U K A 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Cerna 
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I. 
     BRANKO STOJČIĆ,ing., izabire se za 
potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 

II. 
     Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će 
objavljena u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
KLASA:013-03/13-01/5 
URBROJ: 2212/04-02-13/1 
Cerna, 27. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
      Josip Kuterovac,dipl.ing. 
 
 
     Na temelju članka 31.stavak 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj  33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) - pročišćeni 
tekst i  članka 29. Statuta Općine Cerna („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
13/09, 2/13) i članka 84. Poslovnika Općinskog 
vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 13/09, 2/13), Općinsko vijeće Općine 
Cerna na ponovljenoj konstituirajućoj  sjednici 
održanoj dana 26. lipnja 2013. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o visini naknade troškova predsjedniku  
Općinskog vijeća,  

Općine Cerna 
 

Članak 1. 
     Ovom Odlukom određuje se visina naknade 
troškova vezanih uz rad predsjednika Općinskog 
vijeća Općine Cerna 

 
Članak 2. 

     Predsjednik  Općinskog vijeća  Općine Cerna  
ima pravo na naknadu troškova za svoj rad. 
 

Članak 3. 
     Neto naknada predsjednika Općinskog vijeća 
iznosi  1.500,00 kuna  mjesečno. 

 
Članak 4. 

     Novčana sredstva za naknadu troškova iz članka 
3. ove Odluke isplaćuju se na žiro-račun korisnika 
naknade. 

 
Članak 5. 

     Sredstva za isplatu naknada troškova prema ovoj 
Odluci isplaćivat će se iz sredstava proračuna 
Općine Cerna. 

 
Članak 6. 

      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u “Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 

 
 

KLASA: 120-01/13-01/2 
URBROJ: 2212/04-02-13/1 
Cerna, 27. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
      Josip Kuterovac,dipl.ing. 
      

 
     Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 
28/10), članka 29. Statuta Općine Cerna („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
13/09, 2/13) i članka 84. Poslovnika  Općinskog 
vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 13/09, 2/13), Općinsko vijeće Općine 
Cerna na ponovljenoj konstituirajućoj   sjednici 
održanoj dana 26. lipnja 2013. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o osnovici i koeficijentu za obračun plaće 
općinskom  načelniku i zamjeniku općinskog 

načelnika 
 

Članka 1. 
     Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i određuje 
koeficijent za obračun plaće općinskom načelniku i  
zamjeniku općinskog načelnika. 
 

Članak 2. 
     Određuje se koeficijent za obračun plaće 
općinskom načelniku i iznosi 2,70. 
Određuje se koeficijent za obračun plaće zamjeniku 
općinskog načelnika i iznosi 1,30. 
Osnovica za obračun plaće općinskom načelniku i  
zamjeniku općinskog načelnika utvrđuje se u iznosu 
propisanom Odlukom o visini osnovice za obračun 
plaća državnih dužnosnika. 

 
Članak 3. 

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

 
Članak 4. 

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

Članak 5. 
     Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-
srijemske županije. 
 

KLASA: 120-01/13-01/1 
URBROJ: 2212/04-02-13/1 
Cerna, 27. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
      Josip Kuterovac,dipl.ing. 
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OPĆINA JARMINA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
       Na temelju članka 50. Statuta Općine Jarmina 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 15/09) i članka 7. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Jarmina („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
15/09), na konstituirajućoj sjednici održanoj 17. 
lipnja 2013. godine Općinsko vijeće Općine 
Jarmina, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o verifikaciji mandata članovima Općinskog 

vijeća Općine Jarmina 
 

I. 
     Prihvaća se izvješće mandatne komisije o 
provedenim izborima za članove Općinskog 
vijeća Općine Jarmina s prijedlogom za 
verifikaciju članovima Vijeća. 
 

II. 
    Verificiraju se mandati slijedećim članovima 
vijeća: 

1. Mario Rožić 
2. Mario Matić 
3. Dragutin Culi 
4. Stjepan Dadić 
5. Stevo Culej 
6. Stjepan Benčić 
7. Tatjana Lusavec 
8. Mario Cafuta 
9. Marko Mlinar 
10. Josip Hanžek 
11. Vladimir Klarić 

 
  KLASA:015-01/13-01/01 
  URBROJ: 2188/04-01-13/01 
  Jarmina, 17. lipnja 2013. godine 
 

Ovlašteni predsjedatelj 
Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj 

županiji 
Damir Grizelj, dipl.iur. 

 
 
 
 
       Na temelju članka 31. i 47. Statuta Općine 
Jarmina („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 15/09) i članka 7. 
Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“  
Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/09), 
Općinsko vijeće Općine Jarmina na 
konstituirajućoj sjednici održanoj 17. lipnja 2013. 
godine, donosi 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Mandatne komisije 

 
Članak 1. 

       U mandatnu komisiju Općinskog vijeća 
Općine Jarmina izabrani su: 
 
 

         
1.Mario Matić, predsjednik  

        2.Vladimir Klarić, član 
        3.Marko Mlinar, član 
 

Članak 2. 
  Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske 
županije“. 
 
KLASA:015-01713-01/01 
URBROJ.2188/04-01-13/02 
Jarmina, 17.lipnja 2013. godine 
 

Ovlašteni predsjedatelj 
Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj 

županiji 
Damir Grizelj, dipl. iur 

 
           
 
 
     Na temelju članka 31. i 47. Statuta Općine 
Jarmine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 15/09) i članka 7. 
Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/09), 
Općinsko vijeće Općine Jarmina na 
konstatirajućoj sjednici održanoj 17. lipnja 2013. 
godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje 

 
I. 

      U Odbor za izbor i imenovanje Općinskog 
vijeća Općine Jarmina izabrani su: 
 
 1. Dragutin Culi, predsjednik 
 2. Vladimir Klarić, član 
 3.Mario Cafuta, član 
 

II. 
     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja 
rješenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 015-01/13-01/1 
URBROJ: 2188/04-01-13/03 
Jarmina, 17. lipnja 2013. godine 

 
PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mario Rožić 
 
 
 
Na temelju članka 31. i 34. Statuta Općine 
Jarmine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 15/09) i članka 15. i 16. 
Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/09), 
Općinsko vijeće Općine Jarmina na 
konstatirajućoj sjednici održanoj 17. lipnja 2013. 
godine, donosi 
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RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

 
I. 

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Jarmina imenuje se: 
 
 MARIO ROŽIĆ 

 
II. 

     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja 
rješenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 015-01/13-01/1 
URBROJ: 2188/04-01-13/10 
Jarmina, 17. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mario Rožić 

 
 
 
     Na temelju članka 31. i 47. Statuta Općine 
Jarmine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
Srijemske županije, broj 15/09) i članka 13. 
Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/09), 
Općinsko vijeće Općine Jarmina na 
konstatirajućoj sjednici održanoj 17. lipnja 2013. 
godine, donosi 

RJEŠENJE 
o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost 
 

I. 
      U Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost Općine Jarmina izabrani su: 
 
 1. Dragutin Culi, predsjednik 
 2. Stevo Culej, član 
 3. Mario Cafuta, član 
 

II. 
     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja 
rješenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 015-01/13-01/1 
URBROJ: 2188/04-01-13/04 
Jarmina, 17. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mario Rožić 

 
 
 
 
     Na temelju članka 31. i 47. Statuta Općine 
Jarmine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 15/09) i članka 14. 
Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/09), 
Općinsko vijeće Općine Jarmina na 
konstatirajućoj sjednici održanoj 17. lipnja 2013. 
godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
o izboru Odbora za financije i proračun 

 
I. 

      U Odbor za financije i proračun Općine 
Jarmina izabrani su: 
 
 1. Vladimir Klarić, predsjednik 
 2. Mario Matić, član 
 3. Stjepan Benčić, član 
 

II. 
     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja 
rješenja , a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 015-01/13-01/1 
URBROJ: 2188/04-01-13/05 
Jarmina, 17. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mario Rožić 

 
 
 
     Na temelju članka 31. i 47. Statuta Općine 
Jarmine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 15/09) Općinsko vijeće 
Općine Jarmina na konstatirajućoj sjednici 
održanoj 17. lipnja 2013. godine, donosi  
 

RJEŠENJE 
o izboru Odbora za socijalnu skrb 

 
I. 

     U Odbor za socijalnu skrb Općine Jarmina 
izabrani su: 
 1. Tatjana Lusavec, predsjednik 
 2. Stjepan Dadić, član 
 3. Mario Matić, član 
 

II. 
     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja 
rješenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 015-01/13-01/1 
URBROJ: 2188/04-01-13/06 
Jarmina, 17. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mario Rožić 

 
 
 
 
     Na temelju članka 31. i 47. Statuta Općine 
Jarmine („Službeni vjesnik Vukovarsko-
Srijemske županije“ br. 15/09) Općinsko vijeće 
Općine Jarmina na konstatirajućoj sjednici 
održanoj 17. lipnja 2013. godine donosi 
 

RJEŠENJE 
o izboru Odbora za kulturu 
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I. 
     U Odbor za kulturu Općine Jarmina izabrani 
su: 
 
 1. Vera Petrovečki, predsjednik 
 2. Mario Matić, član 
 3. Josip Hanžek, član 
 

II. 
     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja 
rješenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 015-01/13-01/1 
URBROJ: 2188/04-01-13/07 
Jarmina, 17. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mario Rožić 

 
 
 
 
    Na temelju članka 31. i 47. Statuta Općine 
Jarmine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 15/09), Općinsko vijeće 
Općine Jarmina na konstatirajućoj sjednici 
održanoj 17. lipnja 2013. godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
o izboru Odbora za sport 

 
I. 

     U Odbor za sport Općine Jarmina izabrani su: 
 
 1. Đuro Horvat, predsjednik 
 2. Vladimir Klarić, član 
 3. Ivan Babić, član 
 

II.  
     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja 
rješenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 015-01/13-01/1 
URBROJ.: 2188/04-01-13/08 
Jarmina, 17. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mario Rožić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Na temelju članka 31. i 47. Statuta Općine 
Jarmine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 15/09) Općinsko vijeće 
Općine Jarmina na konstatirajućoj sjednici 
održanoj 17. lipnja 2013. godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
o izboru Odbora za branitelje 

 
I. 

     U Odbor za branitelje Općine Jarmina izabrani 
su: 
 
 1. Stevo Culej, predsjednik 
 2. Dalibor Bela, član 
 3. Zoran Šušković, član 
 

II. 
     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja 
rješenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 015-01/13-01/1 
URBROJ: 2188/04-01-13/09 
Jarmina, 17. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mario Rožić 
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OPĆINA NIJEMCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Na temelju članka 29. Statuta Općine Nijemci 
(“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-sriejsmke 
županije, broj 04/13), Općinsko vijeće Općine 
Nijemci na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 
dana 17. lipnja 2013. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o izboru Mandatnog povjerenstva 

 
I. 

     Predsjednik i članovi Mandatnog povjerenstva 
su: 
 
1. BOŽANA MIKINAC – predsjednica 
2. STIPO MESELJEVIĆ – član 
3. DRAŽEN SAVIĆ – član 
 

II. 
     Ova Odluka objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA:021-05/13-50/01 
URBROJ: 2188/06-01-13-1 
Nijemci, 17. lipnja  2013. godine 
 

OVLAŠTENICA ZA VOĐENJE 
KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE 

Kata Tomljenović,dipl.iur. 
 
 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Nijemci 
(“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
župamanije, broj 04/13), Općinsko vijeće Općine 
Nijemci na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 
dana 17. lipnja 2013. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o izboru Odbora za izbor i imenovanja 
 

I. 
     Predsjednik i članovi Odbora za izbor i 
imenovanja su: 
 
1. Tatjana Knežević, za predsjednicu 
2. Marta Grgić, za članicu 
3. Dražen Savić, za člana 

 
II. 

     Ova Odluka objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“. 
 
KLASA:021-05/13-50/02 
URBROJ: 2188/06-01-13-1 
Nijemci, 17. lipnja  2013.godine 

 
PREDSJEDAVAJUĆI DO IZBORA 

PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Krunoslav Marijanović 

 

     Na temelju članka 29. Statuta Općine Nijemci 
(“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 04/13), Općinsko vijeće Općine 
Nijemci na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 
dana 17. lipnja 2013. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o izboru predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Nijemci 

 
I. 

     Za Predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Nijemci imenuje se: 
 
- KRUNOSLAV MARIJANOVIĆ 

 
II. 

     Ova Odluka objavit će se u «Službenom 
vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/13-50/03 
URBROJ: 2188/06-01-13-1 
Nijemci, 17. lipnja  2013.godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI DO IZBORA 
PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krunoslav Marijanović 
 
 
 
 
     Na temelju članka 29. Statuta Općine Nijemci 
(“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 04/13), Općinsko vijeće Općine 
Nijemci na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 
dana 17. lipnja 2013. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o izboru prvog potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Nijemci 

 
I. 

     Za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća 
Općine Nijemci imenuje se: 
 
- VLADIMIR MAJSINGER 
 

II. 
     Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku2 Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/13-50/04 
URBROJ: 2188/06-01-13-1 
Nijemci, 17. lipnja  2013.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Krunoslav Marijanović 
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     Na temelju članka 29. Statuta Općine Nijemci 
(“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 04/13), Općinsko vijeće Općine 
Nijemci na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 
dana 17. lipnja 2013. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o izboru drugog potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Nijemci 

 
I. 

     Za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća 
Općine Nijemci imenuje se: 
 

- DRAŽEN  SAVIĆ 
 

II. 
     Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA:021-05/13-50/05 
URBROJ: 2188/06-01-13-1 
Nijemci, 17. lipnja  2013.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Krunoslav Marijanović 
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OPĆINA STARI JANKOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Temeljem članka 2. i 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
28/10.) i članka 32. Statuta Općine Stari Jankovci 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko – srijemske 
županije 5/13), Općinsko vijeće Općine Stari 
Jankovci na svojoj 2. sjednici održano dana 28. 
lipnja 2013. godine,  donijelo je 

 
O D L U K U  

o plaći i drugim pravima iz rada 
Općinskog načelnika i njegovih zamjenika  

 
Članak 1. 

     Ovom Odlukom određuje se način utvrđivanja 
plaće i drugih prava iz rada Općinskog načelnika 
Općine Stari Jankovci i njegovih zamjenika (u 
daljnjem tekstu: dužnosnici), kao i visina naknade 
za rad i naknade troškova u slučaju da dužnost na 
koju su izabrani obnašaju bez zasnivanja radnog 
odnosa. 

 
Članak 2. 

     Dužnosnici za vrijeme profesionalnog obavljanja 
dužnosti na koju su izabrani, ostvaruju pravo na 
plaću, odnosno naknadu kao i druga prava iz rada. 
     Plaću općinskog načelnika i njegovih zamjenika 
čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun 
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 
radnog staža, ukupno najviše za 20%. 
 

Članak 3. 
Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose: 

- općinski načelnik – 2,30 
- zamjenik općinskog načelnika – 0,65 

     Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka 
je osnovici koju određuje Vlada RH, a odnosi se na  
državne službenike i namještenike.  
 

Članak 4. 
     Ukoliko dužnosnici dužnost ne obavljaju 
profesionalno  imaju pravo na naknadu za rad u 
netto mjesečnom iznosu  od 1.300,00kn. 
 

Članak 5. 
     Dužnosnici imaju pravo: 

- naknadu prijevoznih troškova na 
službenom putovanju, 

- naknadu troškova noćenja na 
službenom putovanju, 

- naknadu za eventualno korištenje 
privatnog automobila u službene 
svrhe, 

- dnevnice za službena putovanja u 
zemlji i inozemstvu, 

- božićnice, regrese i druga prava kada 
su sredstva planirana u proračunu 
općine.  

 
Prava na naknade i dnevnice iz stavka 2. ovog 
članka pripadaju dužnosnicima u visini 
neoporezivih iznosa koji su određeni propisima o 
porezu na dohodak. 
 

Članak 6. 
     Sva ostala prava i dužnosti iz radnog odnosa, 
dužnosnicima, propisani su zakonskim odredbama, 
a rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad 
donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Stari Jankovci. 
 

Članak 7. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
“Službenom vjesniku” Vukovarsko – srijemske 
županije, a dosadašnja Odluka o plaći i drugim 
pravima iz rada Općinskog načelnika i njegovih 
zamjenika („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 
srijemske županije 8/10.) stavlja se van snage .   
 
KLASA: 026-02/13-02/11 
URBROJ: 2188/10-01-13-02 
Stari Jankovci, 28. lipnja  2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivo Radić 

 
 
 
 
 Temeljem članka 46. Statuta Općine Stari 
Jankovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 
srijemske županije, broj 5/13.), Općinsko vijeće 
Općine Stari Jankovci na svojoj 2.  sjednici 
održanoj dana 28. lipnja 2013. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o imenovanju Odbora za financije i proračun 

 
Članak 1. 

     Za članove Odbora za financije i proračun 
imenuju se: 

1. Boris Dragičević – predsjednik 
2. Mijo Ronto – član 
3. Krešimir Dikonić – član 
4. Marinko Barišić – član 
5. Marko Šuša - član 

 
Članak 2. 

     Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana 
objave, a objaviti će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko – srijemske županije. 
 
KLASA: 026-02/13-02/02 
URBROJ: 2188/10-01-13-01 
Stari Jankovci, 28. lipnja 2013. godine  
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivo Radić 
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 Temeljem članka 64. Statuta Općine Stari 
Jankovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 
srijemske županije, broj 5/13.), Općinsko vijeće 
Općine Stari Jankovci na svojoj 2. sjednici održanoj 
dana 28 . lipnja 2013. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopuna Odluke o grobljima  

  
Članak 1. 

 U Odluci o grobljima („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko – srijemske županije 14/07.) u članku 
7. st.1. mijenja se i glasi: 
 „Grobna mjesta dodjeljuje na korištenje Uprava 
groblja na neodređeno vrijeme uz obvezu korisnika 
plaćanja naknade, te o tome donosi rješenje koje 
potpisuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
 Stavak 3. istog članka mijenja se i glasi: 

„Protiv Rješenja iz stavka 1. ovog članka može se 
podnijeti žalba upravnom odjelu Vukovarsko – 
srijemske županije nadležnom za komunalne 
poslove.“    
     Ostale odredbe Odluke o grobljima („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije 14/07.) 
se ne mijenjaju. 
  

Članak 2. 
     U članku 15. stavak 3. briše se. 

 
Članak 3. 

     Ova Izmjena i dopuna Odluke o grobljima 
objaviti će se u „Službenom vjesniku“  Vukovarsko 
– srijemske županije, a stupa na snagu osmi dan od 
dana donošenja. 
      
KLASA: 026-02/13-02/08 
URBROJ: 2188/10-01-13-01 
Stari Jankovci, 28. lipnja 2013. godine  
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivo Radić 

 
 
 
 
     Temeljem članka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(“Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj  
174/04, izmjenama i dopunama 79/07, 38/09 i 
127/10) i članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(“Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj   
40/08. i 44/08.) i članka 32. Statuta Općine Stari 
Jankovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine Stari 
Jankovci na svojoj 2. sjednici održanoj dana 28. 
lipnja 2013. godine, donosi 
 

O D L U K U 
O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA 
 
 
 

Članak 1. 
     Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja Općine 
Stari Jankovci (u daljnjem tekstu: Stožer) za 
obavljanje poslova lokalnog značaja iz članka 19. 
stavka 1. alineje 11. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj  33/01, 66/01 – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.), u dijelu koji se 
odnosi na civilnu zaštitu te posebno radi 
usklađivanja priprema i usmjeravanje aktivnosti 
snaga civilne zaštite u zaštiti i spašavanju 
stanovništva i materijalnih dobara i okoliša od 
opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-
tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. 
 
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo 
koje pruža stručnu pomoć općinskom načelniku i 
priprema akcije zaštite i spašavanja na području 
Općine Stari Jankovci u slučaju katastrofa velikih 
nesreća. 
 

Članak 2. 
      Sukladno članku 4. stavak 2. Pravilnika o 
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj: 
40/08 i 44/08), Stožer zaštite i spašavanja osniva se 
u svakoj jedinici lokalne i područner (regionalne) 
samouprave i na razini Republike Hrvatske, a 
aktivira se kada se proglasi stanje neposredne 
prijetnje katastrofe i velike nesreće. 

 
Članak 3. 

     Sukladno članku 5. stavak 1. i 2. Pravilnika o 
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj: 
40/08 i 44/08), članovi Stožera, po dužnosti, su: 
 

1. Anđelko Gelo,  Zamjenik načelnika 
općine, načelnik Stožera ZiS 

2. Dušan Suzić, Predstavnik Odjela za 
preventivne i planske poslove 
Područnog ureda za ZiS Vukovar, član 

3. Branko Budim, Zapovjednik 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari 
Jankovci, član 

4. Fabijan Kapular, Predstavnik 
nadležne policijske postaje, član 

 
Članak 4. 

     U Stožer zaštite i spašavanja se još imenuju: 
 

1. Đuro Matanović, Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Novi Jankovci, 
član 

2. Tomislav Gelo, Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Slakovci, član 

3. Mijo Nović, lovačko društvo 
„Jastreb“, Stari Jankovci, član 

4. Tihomir Čupić,  član 
5. Josip Filaković, dr.med. 
6. Damir Carević, dr. vet. 
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Članak 5. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-
srijemske županije. 
 

Članak 6. 
      Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti 
Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Općine Stari Jankovci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko – srijemske županije 11/09.). 
 
KLASA: 026-02/13-02/05 
URBROJ: 2188/10-01-13-01 
Stari Jankovci, 28. lipnja 2013. godine  
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivo Radić 
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P O P I S 
 

ČLANOVA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE STARI JANKOVCI 
 
 

TELEFON MOBITEL RED. 
BR. PREZIME IME 

FUNKCIJA U 
STOŽERU 

ZIS-A 

MJESTO 
STANOVANJA ULICA KB. 

kućni posao privatni službeni 

1 GELO ANĐELKO NAČELNIK SLAKOVCI P. 
PRERADOVIĆA 41 544-167  099/3720-354  

2 SUZIĆ DUŠAN ČLAN (PPiIP) BOROVO GROBLJANSKA 31  438-261  098/192-2338 
3 BUDIM BRANKO ČLAN (DVD) STARI JANKOVCI A.G.MATOŠA 14 540-352  098/581-533  
4 KAPULAR FABIJAN ČLAN (PP) STARI JANKOVCI N.R.BOŠKOVIĆA 32 540-625  099/210-0517  

5 MATANOVIĆ ĐURO ČLAN NOVI JANKOVCI VIDORSKA  39 540-259 451-111 098/144-305  

6 GELO TOMISLAV ČLAN SLAKOVCI P. 
PRERADOVIĆA 41   098/188-2926  

7 NOVIĆ MIJO ČLAN STARI JANKOVCI B.RADIĆA 30 540-610  098/783-953  
8 ČUPIĆ TIHOMIR ČLAN OROLIK B.RADIĆA  15   098/595-886  
9 FILAKOVIĆ JOSIP ČLAN SLAKOVCI I.GUNDULIĆA 59 544-129  098/182-6076  

10 CAREVIĆ DAMIR ČLAN OROLIK V.NAZORA 13 548-144  098/502-178  
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     Temeljem članka 32. Statuta Općine Stari 
Jankovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Stari 
Jankovci na svojoj 2. sjednici održanoj dana 28. 
lipnja 2013. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju Uprave groblja 

Općine Stari Jankovci 
 

Članak 1. 
     U Upravu Groblja Općine Stari Jankovci 
imenuju se:   
1. Dragan Sudarević – upravitelj Vlastitog 

pogona (po imenovanju upravitelja 
komunalnog poduzeća isti će zamijeniti 
općinskog načelnika i postati predsjednikom 
Uprave groblja) 

2. Ivo Radić – predsjednik Općinskog vijeća 
3. Dubravka Vrselja - član 
4. Janja Kovačić –član 
5. Ante Petrušić - član 
6. Nenada Ilić – član 
7. Roberto Buće– član 
8. Tihomir Čupić– član 
9. Anto Majić – komunalni redar 

 
Članak 2. 

     Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije, a dosadašnja Odluka o 
imenovanju Uprave groblja („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko – srijemske županije, broj  12/09.) se 
stavlja van snage. 

KLASA: 026-02/13-02/10 
URBROJ:2188/10-01-13-01 
Stari Jankovci, 28. lipnja 2013. godine  
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivo Radić 

 
      
      
     Temeljem članka 32. Statuta Općine Stari 
Jankovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Stari 
Jankovci na svojoj 2. sjednici održanoj dana 28. 
lipnja 2013. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju upravitelja Vlastitog pogona 

 
Članak 1. 

     Za upravitelja Vlastitog pogona Općine Stari 
Jankovci imenuje se općinski načelnik Dragan 
Sudarević. 

 
Članak 2. 

     Općinski načelnik će istu dužnost obavljati 
volonterski, bez nakande. 
 
KLASA: 026-02/13-02/07 
URBROJ:2188/10-01-13-01 
Stari Jankovci, 28. lipnja 2013. godine  
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivo Radić
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OPĆINA ŠTITAR 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

                   
     Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 33/01.,129/05., 
60/1., 129/05., 109/07., 125/05. i 36/09.), članka  
79. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/13.), 
članka 43. i 48. Poslovnika Općinskog vijeća  
Općine  Štitar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 14/09), Općinsko vijeće 
Općine Štitar na Konstituirajućoj  sjednici 
održanoj 12. lipnja 2013. godine, donijelo je  
 

R J E Š E NJ E 
o izboru predsjednika i članova Mandatne 
komisije Općinskog vijeća Općine Štitar 

 
I. 

     U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća 
Općine Štitar izabiru se: 
 
1. Jozo Perić, HSU, za predsjednika  
2. Joso Gašparević, HDSSB, za člana  
3. Stanko Dominković, HDZ,  za člana 

  
II. 

     Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 KLASA: 021-05/13-01/01 
 UR.BROJ:2212/09-01-13/02 
 Štitar, 12. lipnja 2013. godine      
 

PREDSJEDAVAJUĆI: 
Franjo Ferenc, dipl. iur. 

 
 
                         
 
     Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novne“ Republike Hrvatske, broj 33/01.,129/05., 
60/1., 129/05., 109/07., 125/05. i 36/09.), članka 
79. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/13.), 
članka 43 i 48. Poslovnika Općinskog vijeća  
Općine  Štitar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 14/09), Općinsko vijeće 
Općine Štitar na Konstituirajućoj  sjednici 
održanoj 12. lipnja 2013. godine, donijelo je  
 

Z A K LJ U Č A K  
o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije o 

verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća 
Općine Štitar 

 
I. 

     Prihvaća se izvješće Mandatne komisije o 
provedenim izborima za članove Općinskog 
vijeća Općine Štitar s prijedlogom za verifikaciju 
mandata.  
 

 

 
II. 

     Verificira se mandat slijedećim članovima 
Općinskog vijeća: 
 

1. Stanko Dominković, HDZ, 04.02.1977., 
J. J. Strossmayera 111, Štitar  

2. Marko Buzov,HDZ, 25.06.1958., B. J. 
Jelačića  45, Štitar 

3. Luka Buzov, HDZ, 27.10.1954., B. J. 
Jelačića 43,  Štitar 

4. Pavo Debak, HDZ, 29.06.1966., B. J. 
Jelačića 2,  Štitar 

5. Anica Gašparović, HSS, 12.05.1967., 
M. Gupca 42,  Štitar 

6. Branko Kopić, HSS, 30.01.1974., B. J. 
Jelačića 85, Štitar 

7. Zoran Dominković, HSS, 06.08.1967, 
M. Gupca 54,  Štitar 

8. Antun Dominković, SDP, 05.08.1979., 
J. Kozarca 2, Štitar 

9. Branko Dominković, SDP, 15.03.1984., 
M. Gupca 46, Štitar 

10. Jozo Perić, HSU, 11.03.1940., J. J. 
Strossmayera 210, Štitar 

11. Joso Gašparević, HDSSB, 09.10.1961., 
J. J. Strossmayera 103,Štitar 

  
III. 

      Ovaj Zaključak  stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

 
KLASA: 021-05/13-01/01 
URBROJ:2212/09-01-13/03 
Štitar, 12. lipnja 2013. godine      

 
PREDSJEDAVAJUĆI  

Zoran Dominković dr. vet. med. 
 
 
 
 
    Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 33/01.,129/05., 
60/1., 129/05., 109/07., 125/05. i 36/09.), članka 
79. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/13.), 
članka 43. i 48. Poslovnika Općinskog vijeća  
Općine  Štitar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 14/09), Općinsko vijeće 
Općine Štitaa na Konstituirajućoj  sjednici 
održanoj 12. lipnja 2013. godine, donijelo je  
 

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

Općine Štitar 
 

I. 
     Za predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Štitar izabire se ZORAN DOMINKOVIĆ, HSS.  
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II. 
     Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

 
KLASA: 021-05/13-01/01 
URBROJ:2212/09-01-13/05 
Štitar, 12. lipnja 2013. godine      
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Zoran Dominković dr.vet.med. 

 
 
 
 
   Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 33/01.,129/05., 
60/1., 129/05., 109/07., 125/05. i 36/09), članka  
79. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije br. 3/13.), članka 
43. i 48. Poslovnika Općinskog vijeća  Općine  
Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 
Županije br. 14/09), Općinsko vijeće Općine 
Štitar na Konstituirajućoj  sjednici održanoj 12. 
lipnja 2013. godine, donijelo je   

 
R J E Š E NJ E 

o izboru I potpredsjednika Općinskog vijeća 
Općine Štitar 

 
I. 

      Za I potpredsjednika Općinskog vijeća 
Općine Štitar izabire se PAVO DEBAK, HDZ.  
 

II. 
     Ovo Rješenje  stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

 
KLASA: 021-05/13-01/01 
URBROJ:2212/09-01-13/06 
Štitar, 12. lipnja  2013. godine      

 
  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zoran Dominković dr. vet. med. 
                                                                        
 
 
         
   Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 33/01.,129/05., 
60/1., 129/05., 109/07., 125/05. i 36/09), članka  
79. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/13.), 
članka 43. i 48. Poslovnika Općinskog vijeća  
Općine  Štitar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 14/09), Općinsko vijeće 
Općine Štitar na Konstituirajućoj  sjednici 
održanoj 12. lipnja 2013. godine, donijelo je  
 

R J E Š E NJ E 
o izboru II potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Štitar 
 
 

I. 
     Za I potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Štitar izabire se BRANKO KOPIĆ, HSS.  
 

II. 
     Ovo Rješenje  stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

 
KLASA: 021-05/13-01/01 
URBROJ:2212/09-01-13/07 
Štitar, 12. lipnja  2013. godine      

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zoran Dominković dr.vet.med. 
 
 
 

 
   Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 33/01.,129/05., 
60/1., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09, 150/11., 
144/12. i 19/13.), članka 79.  Statuta Općine Štitar 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 03/13.), članka 43. i 48. Poslovnika 
Općinskog vijeća  Općine  Štitar („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
14/03), Općinsko vijeće Štitara na 
Konstituirajućoj  sjednici održanoj 12. lipnja 
2013. godine, donijelo je  
 

R J E Š E NJ E 
 

I. 
     Za potpisivanje financijsko-materijalne 
dokumentacije ( naloga za plaćanje na propisanim 
obrascima platnog prometa ) Općine Štitar - 
proračun, ovlašćuju se:  
 

1. MARKO BIKIĆ  – općinski načelnik  
2. LUKA MARKIĆ – zamjenik načelnika 
3. ZORAN DOMINKOVIĆ – predsjednik 

Općinskog vijeća 
 

II. 
     Potpisnici iz članka 1. ovog Rješenja 
deponirati će svoje potpise kod Hrvatske 
poštanske banke   
                                       

III. 
     Naloge za plaćanje potpisivati će dva 
potpisnika. Potpis općinskog načelnika obavezan 
je na svakom nalogu za plaćanje. 
 

IV. 
     Ovo Rješenje  stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 
Vukovarsko-srijemske županije. 
                
KLASA: 021-05/13-01/01 
URBROJ:2212/09-01-13/08 
Štitar, 12. lipnja 2013. godine      
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zoran Dominković dr.vet.med. 
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     Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novne“ Republike Hrvatske, broj 33/01.,129/05., 
60/1., 129/05., 109/07., 125/05. I 36/09.), članka  
79. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/13.), 
članka 43. i 48. Poslovnika Općinskog vijeća  
Općine  Štitar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 14/09), Općinsko vijeće 
Općine Štitar na Konstituirajućoj  sjednici 
održanoj 12. lipnja 2013. godine, donijelo je  
 

R J E Š E NJ E 
o izboru predsjednika i članova Odbor za 

izbor i imenovanja 
Općinskog vijeća Općine Štitar 

 
I. 

     U Odbor za izbor i imenovanje Općinskog 
vijeća Općine Štitar izabiru se: 
 
1. Luka Buzov,HDZ za predsjednika  
2. Branko Kopić,HSS za člana  
3. Branko Dominković, SDP za člana 

  
II. 

     Ovo Rješenje  stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

 
KLASA: 021-05/13-01/01 
URBROJ:2212/09-01-13/04 
Štitar, 12. lipnja  2013. godine      
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zoran Dominković dr. vet. med. 
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OPĆINA TORDINCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 
     Općinski načelnik Općine Tordinci  na temelju 
 članka 54. Statuta Općine Tordinci (''Službeni 
vjesnik“  Vukovarsko-srijemske županije, broj . 
11/09), dana  13. lipnja  2013. godine donosi 

 
P R A V I L N I K 

o radu  službenika i namještenika zaposlenih 
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Tordinci 
  
1.  OPĆE ODREDBE 

 
 Članak 1. 

     Ovim Pravilnikom uređuju se prava i obveze 
iz rada i po osnovi rada lokalnih službenika i 
namještenika (u nastavku: službenika i 
namještenika) zaposlenih u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Tordinci. 
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se 
neposredno osim ako pojedina pitanja za 
službenike i namještenike nisu povoljnije uređena 
drugim propisom ili općim aktom. 
  
2. RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI 
  

Članak 2. 
     Puno radno vrijeme službenika i namještenika 
je 40 sati tjedno. 
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na 5 (pet) 
radnih dana, od ponedjeljka do petka. 

 
Članak 3. 

     Službenik i namještenik koji radi puno radno 
vrijeme ima svakog dana pravo na odmor 
(stanku) od 30 minuta, a koristi ga u skladu s 
rasporedom koji utvrdi Općinski načelnik. 
Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka ubraja 
se u radno vrijeme i ne može se odraditi u prva 3 
(tri) sata nakon početka radnog vremena niti u 
zadnja 2 (dva) sata prije završetka radnog 
vremena.  

 
Članak 4. 

     Između dva uzastopna radna dana službenik i 
namještenik ima pravo na odmor od najmanje 12 
sati neprekidno.  

 
Članak 5. 

     Službenik i namještenik ima pravo na tjedni 
odmor u trajanju od 48 sati neprekidno. 
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja. 
Ako je prijeko potrebno da službenik i 
namještenik radi na dan (dane) tjednog odmora 
osigurava mu se korištenje tjednog odmora 
tijekom slijedećeg tjedna. 
Ako službenik i namještenik radi potrebe posla ne 
može koristiti tjedni odmor na način iz stavka 3. 
ovog članka može ga koristiti naknadno prema 
odluci neposredno nadređenog službenika ili 
namještenika upravnog tijela. 

 
 
 

 
Članak 6. 

     Službenik i namještenik ima za svaku 
kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji 
odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, 
odnosno 20 radnih dana. 

 
Članak 7. 

     Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora 
službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada 
plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom 
vremenu. 

 
Članak 8. 

     Ništav je sporazum o odricanju prava na 
godišnji odmor i isplati naknade umjesto 
korištenja godišnjeg odmora. 

 
Članak 9. 

     Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne 
uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani i 
blagdani. 
Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koji 
je utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u 
trajanje godišnjeg odmora. 

 
Članak 10. 

     Službenik i namještenik koji se prvi put 
zaposlio ili ima prekid službe odnosno rada 
između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe 
pravo na godišnji odmor nakon 6 mjeseci 
neprekidnog rada. 
Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za 
rad, vršenja dužnosti građana u obrani ili drugog 
zakonom određenog opravdanog razloga, ne 
smatra se prekidom rada u smislu stavka 1. ovog 
članka. 

 
Članak 11. 

     Službeni i namještenik ima pravo na jednu 
dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni 
mjesec dana rada: 

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

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

- ako mu radni odnos prestaje prije prvog 
srpnja. 

Pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora na 
prethodno opisani način, najmanje polovica dana 
godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan 
godišnjeg odmora. 
Iznimno od stavka 1. ovog članka službenik i 
namještenik koji odlazi u mirovinu prije prvog 
srpnja ima pravo na puni godišnji odmor. 

 
Članak 12. 

     Godišnji odmor od 20 radnih dana (četiri 
tjedna) uvećava se prema pojedinačno određenim 
mjerilima: 
1. s obzirom na složenost poslova: 
- radna mjesta I. kategorije                        4 dana 
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- radna mjesta II. kategorije                        3 dana 
- radna mjesta III. kategorije                      2 dana 
- radna mjesta IV. kategorije                      1 dan 
2. s obzirom na dužinu radnog staža 
- od 5 – 15                                                   3 dana 
- od 15 – 25                                                 4 dana 
- od 25 – 35 godina                                     5 dana 
- od 35 i više godina radnog                       6 dana 
3. s obzirom na posebne socijalne uvjete 
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim 
malodobnim djetetom                                 2 dana 
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako 
daljnje malodobno dijete još po                 1 dan 
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku 
hendikepiranog djeteta, bez obzira na ostalu djecu  

       3 dana 
- invalidu                                                     3 dana. 
  
Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na 
način da se 20 radnih dana (četiri tjedna) uvećava 
za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih točkama 1. 
– 3. ovog članka. 
Slijepi službenik i namještenik, donator organa 
kao i službenik i namještenik koji radi na 
poslovima s posebnim uvjetima rada ima pravo 
na najmanje 30 dana godišnjeg odmora.  

 
Članak 13. 

     Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje 
se planom korištenja godišnjeg odmora. 
Plan korištenja godišnjeg odmora donosi 
pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ili osoba 
koju on ovlasti vodeći računa o želji svakog 
pojedinog službenika i namještenika. 
Plan korištenja godišnjeg odmora iz stavka 2. 
ovog članka donosi se na početku kalendarske 
godine, a najkasnije do kraja ožujka.  

 
Članak 14.    

     Plan korištenja godišnjeg odmora sadrži: 
- ime i prezime službenika i namještenika, 
- službeničko ili radno mjesto, 
- ukupno trajanje godišnjeg odmora, 
- vrijeme korištenja godišnjeg odmora. 

 
Članak 15. 

     Na osnovi plana korištenja godišnjeg odmora  
pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ili osoba 
koju on ovlasti, donosi za svakog službenika i 
namještenika posebno rješenja kojim mu utvrđuje 
trajanje godišnjeg odmora prema mjerilima iz 
članka 12. ovog Pravilnika, ukupno vrijeme 
trajanja godišnjeg odmora te vrijeme korištenja 
godišnjeg odmora. 

 
Članak 16. 

     Protiv rješenja o korištenju godišnjeg odmora 
službenik i namještenik može osobno ili preko 
sindikalnog povjerenika uložiti prigovor 
pročelniku jedinstvenog upravnog odjela. 

 
Članak 17. 

     Službenik i namještenik može koristiti godišnji 
odmor u dva dijela, osim ako se drukčije ne 
dogovori s pročelnikom, odnosno s općinskim 
načelnikom. 

Ako službenik ili namještenik koristi godišnji 
odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske 
godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, 
iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom 
trajanju, pod uvjetom da je ostvario pravo na 
godišnji odmor u trajanju dužem od tjedna. 
Drugi dio godišnjeg odmora službenik i 
namještenik mora iskoristiti najkasnije do 30.06. 
iduće godine. 

Članak 18. 
Godišnji odmor odnosno prvi dio godišnjeg 
odmora koji je prekinut ili nije korišten u 
kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti 
ili rodiljnog, roditeljskog i posvojiteljskog 
dopusta odnosno zbog vojne vježbe ili drugog 
opravdanog razloga, službenik i namještenik ima 
pravo iskoristiti do 30.06. iduće godine. 
Vrijeme korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. 
ovog članka određuje pročelnik jedinstvenog 
upravnog odjela ili osoba koju on ovlasti. 

 
Članak 19. 

     Službenik i namještenik u slučaju prestanka 
službe odnosno rada zbog prelaska na rad k 
novom poslodavcu ima pravo iskoristiti godišnji 
odmor kod dotadašnjeg poslodavca.  
Ukoliko službenik ili namještenik nije bio u 
mogućnosti iskoristiti godišnji odmor, na  koji je 
stekao pravo kod prijašnjeg poslodavca, a kod 
kojeg mu je prestala služba odnosno radni odnos, 
potonji mu je dužan isplatiti naknadu umjesto 
korištenja godišnjeg odmora. 

 
Članak 20. 

     Službenik i namještenik ima pravo koristiti 
dva puta po jedan  dan godišnjeg odmora prema 
svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je 
o tome dužan obavijestiti neposredno nadređenog 
službenika ili namještenika najmanje jedan dan 
prije. 

 
Članak 21. 

     Službeniku i namješteniku može se odgoditi 
odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora 
radi izvršenja važnih i neodgodivih službenih 
poslova. 
Odluku o odgodi odnosno prekidu korištenja 
godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog članka donosi 
pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ili osoba 
koju on pisano ovlasti. 
Službenik i namještenik kojemu je odgođeno ili 
prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se 
omogućiti naknadno korištenje odnosno 
nastavljanje korištenja godišnjeg odmora. 

 
Članak 22. 

     Službenik i namještenik ima pravo na naknadu 
stvarnih troškova prouzročenih odgodom odnosno 
prekidom korištenja godišnjeg odmora. 
Troškovima iz stavka 1. ovog članka smatraju se 
putni i drugi troškovi. 
Putnim troškovima iz stavka 2. ovog članka 
smatraju se stvarni troškovi prijevoza koji je 
službenik i namještenik koristio u polasku i 
povratku iz mjesta zaposlenja do mjesta u kojem 
je koristio godišnji odmor u trenutku prekida, kao 
i dnevnice u povratku do mjesta zaposlenja prema 
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propisima o naknadi troškova za službena 
putovanja. 
Drugim troškovima smatraju se ostali izdaci koji 
su nastali za službenika ili namještenika zbog 
odgode odnosno prekida godišnjeg odmora, što 
dokazuje odgovarajućom dokumentacijom. 

 
Članak 23. 

      Službenik i namještenik ima pravo na dopust 
uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj 
kalendarskoj godini u slijedećim slučajevima: 

- zaključenja braka - 5 radnih dana 
- rođenja djeteta - 5 radnih dana 
- smrti supružnika, djeteta, posvojitelja, 

posvojenika, roditelja i unuka - 5 radnih 
dana 

- smrti ostalih članova obitelji (roditelja 
supružnika, braće i sestara) - 2 radna 
dana 

- selidbe u istom mjestu stanovanja - 1 
radni dan 

- selidbe u drugo mjesto stanovanja - 3 
radna dana 

- kao dobrovoljni darovatelj krvi - 2 radna 
dana 

- teške bolesti supružnika, djeteta ili 
roditelja izvan mjesta stanovanja - 3 
radna dana 

- polaganja državnog stručnog ispita ili 
stručnog ispita za namještenike – prvi 
put - 7 radnih dana 

- nastupanja u kulturnim i športskim 
priredbama - 1 radni dan 

- sudjelovanje na sindikalnim susretima, 
seminarima, obrazovanju za sindikalne 
aktivnosti i dr. - 2 radna dana 

- elementarne nepogode - 5 radnih dana. 
  
Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni 
dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. 
ovog članka neovisno o broju dana koji je tijekom 
iste godine iskoristio po drugim osnovama. 
U slučaju dobrovoljnog davanja krvi, kao prvi 
dan plaćenog dopusta uračunava se dan kad je 
službenik odnosno namještenik dao krv. 

 
Članak 24. 

     Za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, 
osposobljavanja ili usavršavanja službeniku i 
namješteniku može se odobriti plaćeni dopust za 
pripremanje i polaganje ispita. 

 
Članak 25. 

     Službenik i namještenik može koristiti plaćeni 
dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na 
osnovu kojih ima pravo na plaćeni dopust. 
Ako okolnost iz stavka 1. ovog članka nastupi u 
vrijeme  korištenja godišnjeg odmora ili u vrijeme 
odsutnosti iz službe odnosno s rada zbog 
privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) 
službenik i namještenik ne može ostvariti pravo 
na plaćeni dopust za dane kada je koristio 
godišnji odmor ili je bio na bolovanju. 

 
Članak 26. 

     U pogledu stjecanja prava iz službe odnosno 
radnog odnosa ili u svezi sa službom ili radnim 

odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se 
vremenom provedenim na radu. 

 
Članak 27. 

     Službeniku i namješteniku može se odobriti 
dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) do 
30 dana u tijeku kalendarske godine pod uvjetom 
da je takav dopust opravdan i da neće izazvati 
teškoće u obavljanju poslova upravnih tijela, a 
osobito: radi gradnje, popravka ili adaptacije kuće 
ili stana, njege člana uže obitelji, liječenja na 
vlastiti trošak, sudjelovanje u kulturno – 
umjetničkim i športskim priredbama, vlastitog 
školovanja, doškolovanja, osposobljavanja, 
usavršavanja ili specijalizacije i to: 
  

- za pripremanje i polaganje ispita u 
srednjoj školi - najmanje 5 dana 

- za pripremanje i polaganje ispita u višoj 
školi ili fakultetu - najmanje 10 dana 

- za sudjelovanje na stručnim seminarima 
i savjetovanjima - najmanje 5 dana 

- za pripremanje i polaganje ispita radi 
stjecanja posebnih znanja i vještina 
(učenje stranih jezika, informatičko 
obrazovanje i sl.) - najmanje 2 dana. 

Kad to okolnosti zahtijevaju može se službeniku i 
namješteniku neplaćeni dopust iz stavka 1. ovog 
članka odobriti u trajanju duljem od 30 dana. 

 
Članak 28. 

     Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku i 
namješteniku miruju prava i obveze iz radnog 
odnosa. 
  
3. ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 
  

Članak 29. 
     Jedinstveni upravni odjel općine Tordinci 
dužan je osigurati nužne uvjete za zdravlje i 
sigurnost službenika i namještenika u službi 
odnosno na radu. 
Jedinstveni upravni odjel poduzet će sve mjere 
nužne za zaštitu života te sigurnosti i zdravlja 
službenika i namještenika uključujući njihovo 
osposobljavanje za siguran rad, sprječavanje 
opasnosti na radu te pružanje informacije o 
poduzetim mjerama zaštite na radu. 
Jedinstveni upravni odjel dužan je osigurati 
dodatne uvjete sigurnosti za rad invalida u skladu 
s posebnim propisima. 

 
Članak 30. 

     Dužnost je svakog službenika i namještenika 
brinuti se o vlastitoj sigurnosti i zdravlju, kao i 
sigurnosti i zdravlju drugih službenika i 
namještenika, te osoba na koje utječu njegovi 
postupci tijekom rada u skladu s osposobljenošću 
i uputama koje mu je osiguralo upravno tijelo. 
Službenicima i namještenicima omogućit će se 
godišnji sistematski pregled svake tri godine u 
ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi sukladno 
osiguranim sredstvima Proračuna. 
Službenik i namještenik koji u slučaju ozbiljne, 
prijeteće i neizbježne opasnosti napusti svoje 
mjesto službe odnosno radno mjesto ili opasno 
područje, ne smije biti stavljen u nepovoljniji 
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položaj zbog takvog svog postupka u odnosu na 
druge službenike i namještenike i mora uživati 
zaštitu od bilo kakvih neposrednih posljedica, 
osim ako je po posebnim propisima ili pravilima 
struke bio dužan izložiti se opasnosti radi 
spašavanja života i zdravlja ljudi i imovine. 
  
4.  PLAĆE I DODACI NA PLAĆE 

 
Članak 31. 

      Plaću službenika i namještenika čini osnovna 
plaća i dodaci na osnovnu plaću. 
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta na koje je raspoređen 
službenik ili namještenik i osnovice za obračun 
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 
radnog staža. 
Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za poslove s 
posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće. 

 
Članak 32. 

     Osnovica za izračun plaće utvrđuje se 
posebnom odlukom Općinskog načelnika. 

 
Članak 33. 

      Plaća se isplaćuje unatrag jedanput mjesečno 
za protekli mjesec. 
Od jedne do druge isplate plaće ne smije proći 
više od 45 dana.  

 
Članak 34. 

     Poslodavac je dužan na zahtjev službenika ili 
namještenika izvršiti uplatu obustava iz plaće 
(kredit, uzdržavanje i sl.) 

 
Članak 35. 

     Osnovna plaća službenika i namještenika 
uvećat će se: 

- za rad noću - 40% 
- za prekovremeni rad - 50% 
- za rad subotom - 25% 
- za rad nedjeljom - 35% 
- za rad u drugoj smjeni ukoliko 

službenik ili namještenik radi 
naizmjenično ili najmanje dva radna 
dana u tjednu, u prvoj i drugoj smjeni 
10% 

- za dvokratni rad s prekidom dužim od 1 
sata - 10 % 

- za rad u turnusu - 5% 
  
Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno se ne 
isključuju. 
Osnovna plaća službenika uvećat će se: 

- ako službenik ima znanstveni stupanj 
magistra znanosti za - 8% 

- ako službenik ima znanstveni stupanj 
doktora znanosti za - 15% 

- i to ako znanstveni stupanj nije uvjet za 
radno mjesto na kojem službenik radi i 
ako je znanstveni stupanj u funkciji 
poslova radnog mjesta na kojem 
službenik radi, 

- ako službenik ili namještenik ima 35 
godina radnog staža ili 60 godina života 
(muškarac), odnosno 30 godina radnog 

staža ili 55 godina života (žena), do 
odlaska u  mirovinu  10%. 

Pravo na dodatak iz stavka 3. alineja 3. ovog 
članka ostvaruje se ispunjenjem jednog od 
navedenih uvjeta, ovisno što je povoljnije za 
službenika ili namještenika. 
Ako službenik ili namještenik radi na blagdane i 
neradne dane utvrđene zakonom ima pravo na 
plaću uvećanu za 150%. 
Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi 
prekovremenog rada, službenik ili namještenik 
može koristiti jedan ili više slobodnih radnih dana 
prema ostvarenim satima prekovremenog rada u 
omjeru 1: 1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 
30 min. redovnog sata rada). 

 
Članak 36. 

     Ako službenik ili namještenik radi na 
poslovima čija priroda rada ne dozvoljava prekid 
rada, pa iz tih razloga ne može koristiti dnevni 
odmor, ima pravo tražiti da mu se vrijeme 
dnevnog odmora preraspodijeli i da ga koristi kao 
slobodne dane. 

 
Članak 37. 

     Ako je službenik ili namještenik odsutan iz 
službe odnosno rada zbog bolovanja do 42dana, 
pripada mu naknada plaće najmanje u visini 85% 
od njegove osnovne plaće ostvarene u mjesecu 
neposredno prije nego je započeo s bolovanjem. 
Naknada u visini 100% osnovne plaće pripada 
službeniku ili namješteniku kad je na bolovanju 
zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu. 
  
5.  OSTALA MATERIJALNA PRAVA 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
 

Članak 38. 
     Službeniku i namješteniku isplatit će se regres 
za korištenje godišnjeg odmora, koji ne može biti 
niži od jedne najniže neto plaće službenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu. 
Isplata regresa izvršit će se pod uvjetom da su 
osigurana sredstva u Proračunu za tu namjenu. 
Isplata regresa izvršit će se u cijelosti najkasnije 
do dana početka korištenja godišnjeg odmora. 
 

 Članak 39. 
     Službeniku i namješteniku koji odlazi u 
mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini tri 
prosječne mjesečne neto plaće koje je službenik 
ili namještenik ostvario u tri mjeseca prije 
umirovljenja 

 
Članak 40. 

     Službenik i namještenik ili njegova obitelj ima 
pravo na pomoć u slučaju: 

- smrti službenika ili namještenika koji 
izgubi život u obavljanju službe 
odnosno rada, u visini tri prosječne 
mjesečne neto plaće isplaćene u RH u 
prethodna tri mjeseca, i to troškove 
pogreba, 

- smrti službenika i namještenika u visini 
dvije prosječne mjesečne neto plaće 
isplaćene u RH u prethodna tri mjeseca, 
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- smrti supružnika, djeteta ili roditelja, u 
visini jedne prosječne mjesečne neto 
plaće isplaćene u RH u prethodna tri 
mjeseca. 

 
Članak 41. 

     Službenik i namještenik ima pravo na pomoć u 
slučaju: 

- bolovanja službenika i namještenika 
dužeg od 90 dana, u visini jedne 
prosječne mjesečne neto plaće isplaćene 
u RH u prethodna tri mjeseca, jednom 
godišnje, 

- nastanka teške invalidnosti službenika i 
namještenika, djeteta ili supružnika, u  
visini jedne prosječne mjesečne neto 
plaće isplaćene u RH u prethodna tri 
mjeseca, 

- radi nabave prijeko potrebnih 
medicinskih pomagala, odnosno pokrića 
participacije pri liječenju odnosno 
kupnji prijeko potrebnih lijekova, za 
službenika i namještenika, dijete ili 
supružnika, u visini jedne prosječne 
mjesečne neto plaće isplaćene u RH u 
prethodna tri mjeseca. 

 
Članak 42. 

     Kada je službenik ili namještenik upućen na 
službeno putovanje, pripada mu puna naknada 
prijevoznih troškova, dnevnice u najmanjem 
iznosu na koji se prema propisima ne plaća porez 
– puna dnevnica i naknada punog iznosa 
hotelskog računa za spavanje. 
Pola dnevnice iznosi 50% pune dnevnice. 

 
Članak 43. 

     Za vrijeme rada izvan sjedišta tijela i izvan 
mjesta njegovog stalnog boravka, službenik i 
namještenik ima pravo na terenski dodatak, na 
ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova 
zaposlenika na terenu u zemlji. 

 
 Članak 44. 

    Službeniku i namješteniku pripada naknada za 
odvojeni život od obitelji ako zbog stalnog rada, 
različitog od prebivališta njegove obitelji, živi 
odvojeno od obitelji. 

 
Članak 45. 

     Službenik i namještenik ima pravo na naknadu 
troškova prijevoza na posao i s posla. 
Službenik i namještenik ima pravo na naknadu 
troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim 
javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, 
prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne 
prijevozne karte. 
Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji 
omogućava službeniku i namješteniku redovit 
dolazak na posao i odlazak s posla, službenik ili 
namještenik ima pravo na naknadu troškova 
prijevoza koja utvrđuje u visini cijene javnog 
prijevoza prema potvrdi prijevoznika. 
Službenik i namještenik ima pravo na naknadu 
troškova prijevoza na posao i s posla 
međumjesnim javnim prijevozom u visini 
stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno 

pojedinačne karte. Ako službenik i namještenik 
mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza 
koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju 
se u visini troškova mjesnog i međumjesnog 
javnog prijevoza. 
Ako nije organiziran međumjesni javni prijevoz, 
koji omogućava službeniku i namješteniku 
redovit dolazak na posao i odlazak s posla, 
službenik i namještenik ima pravo na naknadu 
troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene 
karte međumjesnog javnog prijevoza za istu 
udaljenost na tom području. 

 
Članak 46. 

     Osobni automobil može se koristiti za 
obavljanje službenih poslova samo ukoliko nema 
mogućnosti korištenja službenog automobila ili 
na relaciji nema javnog prijevoza kojim se može 
učinkovito obaviti službeni posao. 
Naknada za korištenje osobnog automobila u 
službene svrhe iznosi 2,00 kn po prijeđenom 
kilometru. 
Uporabu prijevoza u smislu ovog članka 
odobrava općinski načelnik. 

 
Članak 47. 

     Službenici i namještenici su kolektivno 
osigurani od posljedica nesretnog slučaja za 
vrijeme obavljanja službe odnosno rada, kao i 
slobodnom vremenu, tijekom 24 sata. 

 
Članak 48. 

     Službeniku i namješteniku pripada pravo na 
isplatu jubilarne nagrade za neprekidnu službu 
odnosno rad u tijelima Općine Tordinci odnosno 
njihovim prethodnicima, ukoliko su osigurana 
sredstva u Proračunu i to za navršenih: 

- 5 godina              u visini 0,5 prosječne 
mjesečne neto plaće, 

- 10 godina            u visini 1 prosječne 
mjesečne neto plaće, 

- 15 godina            u visini 1,5 prosječne 
mjesečne neto plaće, 

- 20 godina            u visini 2 prosječne 
mjesečne neto plaće, 

- 25 godina            u visini 2,5 prosječne 
mjesečne neto plaće,  

- 30 godina            u visini 3 prosječne 
mjesečne neto plaće,  

- 35 godina            u visini 3,5 prosječne 
mjesečne neto plaće,  

- 40 godina u visini 4 prosječne mjesečne 
neto plaće isplaćene u RH u prethodna 
tri mjeseca. 

Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog 
mjeseca od mjeseca u kojem je službenik i 
namještenik ostvario jubilarnu nagradu. 
Iznimno, ako službeniku i namješteniku prestaje 
služba odnosno rad u upravnom tijelu, a ostvario 
je pravo na jubilarnu nagradu, nagrada će se 
isplatiti službeniku i namješteniku ili njihovim 
nasljednicima, slijedećeg mjeseca po prestanku 
službe ili rada. 

 
Članak 49. 

     U povodu dana Svetog Nikole službeniku i 
namješteniku se može isplatiti sredstva za poklon 
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svakom djetetu do 15 godina starosti u 
najmanjem iznosu na koji se prema propisima ne 
plaća porez. 

 
Članak 50. 

     Službeniku i namješteniku može se isplatiti 
godišnja nagrada za božićne blagdane u jednakom 
iznosu (božićnica). 

 
Članak 51. 

     Službeniku i namješteniku se jednom godišnje 
može dati dar u naravi, pojedinačne vrijednosti 
koja ne prelazi iznos na koji se prema propisima 
ne plaća porez. 

 
Članak 52. 

     Službeniku i namješteniku može se isplatiti 
prigodna nagrada za uskrsne blagdane koja ne 
može biti veća od neoporezivog godišnjeg iznosa 
za tu namjenu. 

 

Članak 53. 
     Odluke o ostvarivanju prava iz članka 38., 40., 
41., 48., 49., 50., 51. i 52. donosi općinski 
načelnik. 
  

6.  ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA 
  

Članak 54. 
     Sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i 
odgovornosti službenika i namještenika 
obvezatno se u pisanom obliku i s obrazloženjem 
dostavljaju službeniku i namješteniku, s uputom o 
pravnom lijeku. 

 

Članak 55. 
     Odlučujući o izjavljenom prigovoru 
službenika ili namještenika na rješenje iz članka 
54. ovog pravilnika, pročelnik jedinstvenog 
upravnog odjela ili osoba koju on za to pisano 
ovlasti dužan je prethodno razmotriti mišljenje 
sindikalnog povjerenika ili druge ovlaštene osobe 
Sindikata, ako to zahtjeva službenik ili 
namještenik. 

 

Članak 56. 
     U slučaju kada službenik ili namještenik daje 
otkaz, dužan je odraditi otkazni rok u trajanju od 
mjesec dana, ako s pročelnikom jedinstvenog 
upravnog odjela ili osobom koju on za to pisano 
ovlasti ne postigne sporazum o kraćem trajanju 
otkaznog roka, osim u slučaju ako je službenik ili 
namještenik proveo u službi odnosno na radu 
manje od jedne godine u kojem slučaju otkazni 
rok iznosi dva tjedna. 

 

Članak 57. 
     Službenik kojem služba prestaje istekom roka 
u kojem je bio stavljen na raspolaganje ima pravo 
na otpremninu u visini 65% prosječne mjesečne 
neto plaće isplaćene  u zadnja tri mjeseca prije 
stavljanja na raspolaganje za svaku godinu radnog 
staža ostvarenog u upravnim tijelima Općine. 
Namještenik, kojem prestaje radni odnos zbog 
poslovno uvjetovanog ili osobno uvjetovanog 
otkaza, ima pravo na otpremninu u visini 65% 
prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri 
mjeseca prije prestanka rada, za svaku godinu 
radnog staža ostvarenog u upravnim tijelima 
Općine. 

Kao radni staž ostvaren u upravnim tijelima 
Općine smatra se neprekidni radni staž ostvaren u 
upravnim tijelima Općine Tordinci, odnosno 
njihovim pravnim prethodnicima. 

 
Članak 58. 

     Službeniku i namješteniku, kojem nedostaje 
najviše tri godine života do ostvarenja uvjeta za 
starosnu mirovinu, ne može prestati služba, 
odnosno radni odnos bez osobnog pristanka. 
  
7. ZAŠTITA SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA 
  

Članak 59. 
     Ako ovlaštena osoba odnosno tijelo ocijeni da 
kod službenika odnosno namještenika postoji 
neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dućan je, 
uzimajući u obzir nalaz i mišljenje ovlaštene 
osobe odnosno tijela, u pisanom obliku ponuditi 
službeniku odnosno namješteniku drugo radno 
mjesto, čije poslove je on sposoban obavljati, a 
koji, što je više moguće, moraju odgovarati 
poslovima radnog mjesta na koje je prethodno bio 
raspoređen. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je 
poslove radnog mjesta prilagoditi službeniku 
odnosno namješteniku iz stavka 1. ovog članka 
odnosno poduzeti sve što je u njegovoj moći da 
mu osigura povoljnije uvjete rada. 
Službenik i namještenik iz stavka 1. i 2. ovog 
članka,kojem nedostaje najviše 5 godina života 
do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ima 
pravo na plaću prema dosadašnjem rješenju o 
rasporedu na radno mjesto odnosno ugovoru o 
radu ako je to za njega povoljnije. 
  

8.  INFORMIRANJE 
  

Članak 60. 
     Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan 
je službeniku i namješteniku odnosno 
sindikalnom povjereniku osigurati informacije 
koje su bitne za socijalni položaj službenika i 
namještenika, a posebno: 

- o odlukama koje utječu na socijalni 
položaj službenika i namještenika, 

- o rezultatima rada, 
- o prijedlozima odluka i općih akata 

kojima se u skladu s ovim Pravilnikom 
uređuju osnovna prava i obveze iz 
službe odnosno rada, 

- o mjesečnim obračunima plaća 
službenika i namještenika, uz njihov 
pristanak. 

  

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
  

Članak 61. 
     Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
donošenja a objavit će se u ''Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije'. 
  

KLASA: 022-01/13-01/115 
URBROJ: 2188/13-13-01 
Tordinci, 13. lipnja 2013. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Željko Matanović 
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OPĆINA TOVARNIK 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Temeljem čl. 31. st. 1. alineje 16. Statuta 
Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/13 ) i čl. 
16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 04/13 ) Općinsko vijeće 
Općine Tovarnik, na svojoj 1. konstitutivnoj 
sjednici održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, 
donosi  

 
ODLUKU O IMENOVANJU MANDATNE 

KOMISIJE  
 

Članka 1. 
     U mandatnu komisiju Općinskog vijeća 
Općine Tovarnik imenuju se: 

1. Đuro Lukšić, predsjednik 
2. Davor Bandić, član 
3. Jovan Strehaljuk, član  

 
Članka 2. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
KLASA:021-05/13-05/01 
URBROJ: 2188/12-04-13-1 
Tovarnik, 27. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDATELJICA 
(po ovlaštenju predstojnika Ureda 

državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji) 

Kata Tomljenović, dipl. iur 
          
 
      
 
     Temeljem članka 44. Statuta Općine Tovarnik 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 04/13), Mandatna komisija Općine 
Tovarnik, podnosi 
 

I Z V J E Š Ć E 
o provedenim izborima za Općinsko vijeće  

Općine Tovarnik održanim dana 19.05.2013. 
god. i o imenima izabranih vijećnika 

 
     Mandatna je komisija prema rezultatima 
Općinskog izbornog povjerenstva Općine 
Tovarnik, utvrdila da Općina Tovarnik ima 
ukupno 2.588  birača i da je glasovalo 1.528  
birača, odnosno 59,04 % , od čega je prema 
glasačkim listićima glasovalo 1.526 birača 
odnosno 58,96% . Važećih listića  bilo je 1.455 ili 
95,35 % važećih glasova, dok je nevažećih listića 
bilo 71 ili 4,65 %, te da su kandidacijske liste 
dobile slijedeći broj glasova i broj mjesta u 
Općinskom vijeću. 
 

1. HDZ, HSS, HSP AS,  HSLS, DC, PSS, 
BUZ, nostelj liste: MARINKO BELJO-  

 

 
533 glasova odnosno 36,63% - 5 
mjesta u Općinskom vijeću  
 

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE 
BIRAČA, nositelj liste: DUBRAVKO 
BLAŠKOVIĆ- 308 glasova odnosno 
21,17 % - 3 mjesta u Općinskom 
vijeću 
 

3. HDSSB, nositelj liste: STJEPAN 
FILIĆ- 300 glasova odnosno 20,62%- 
3 mjesta u Općinskom vijeću 
 

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE 
BIRAČA, nostelj liste: MIROSLAV 
TUTIŠ-  137 glasova odnosno 9,42 % - 
1 mjesto  u Općinskom vijeću 
 

5. SDP, nositelj liste: JOZO NIKIĆ-112 
glasova odnosno 7,70 % - 1 mjesto u 
Općinskom vijeću 
 

6. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE 
BIRAČA, nositelj liste:MARKO 
JURIĆ-65 glasova odnosno 4,47 % - 0 
mjesta u Općinskom vijeću 

 
     U Općinsko vijeće Općine Tovarnik 
izabrani su: 
 

1. MARINKO BELJO; HRVAT; 
TOVARNIK, VLČ.IVANA BURIKA 2; 
rođ. 09.04.1964; OIB: 69370958104; M 

2. DARKO JOSIĆ; HRVAT; ILAČA, 
VLADIMIRA NAZORA 87; rođ. 
16.09.1967; OIB: 02876533043; M 

3. MARINKO GLAVAŠIĆ; HRVAT; 
TOVARNIK, VRLJEVAC 52; rođ. 
27.06.1964; OIB: 79071667431; M 

4. DAVOR BANDIĆ; HRVAT; 
TOVARNIK, ULICA MARINKA 
PETRUŠIĆ 9/A; rođ. 04.11.1963; OIB: 
68891461421; M 

5. ĐURO LUKŠIĆ; HRVAT; ILAČA, 
ZRINSKOFRANKOPANSKA ULICA 
11; rođ. 26.06.1968; OIB: 
99451774313; M 

6. DUBRAVKO BLAŠKOVIĆ; HRVAT; 
TOVARNIK, VLČ.IVANA BURIKA 
22; rođ. 18.07.1976; OIB: 
71698540236; M 

7. IVAN SOLDO, dipl.oec.; HRVAT; 
TOVARNIK, HRVATSKIH 
DRAGOVOLJACA 40; rođ. 
30.07.1958; OIB: 36302436115; M 

8. RUŽA VESELČIĆ-ŠIJAKOVIĆ, 
bacc.oec.; HRVATICA; TOVARNIK, 
JAUKOVAC 11; rođ. 08.01.1968; OIB: 
62393374100; Ž 

9. STJEPAN FILIĆ; HRVAT; ILAČA, 
VLADIMIRA NAZORA 66; rođ. 
26.12.1966; OIB: 37351027538; M 
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10. ANTUN IVANKOVIĆ; HRVAT; 
TOVARNIK, ULICA MARINKA 
PETRUŠIĆ 39; rođ. 11.06.1966; OIB: 
70495042591; M 

11. ĐURO BASARIĆ; HRVAT; ILAČA, 
MATIJE GUPCA 55; rođ. 12.05.1965; 
OIB: 21855147675; M 

12. MIROSLAV TUTIŠ; HRVAT; 
TOVARNIK, ULICA BANA 
J.JELAČIĆA 47/A; rođ. 18.06.1970; 
OIB: 37698548616; M  

13. JOZO NIKIĆ; HRVAT; TOVARNIK, 
ULICA KRALJA TOMISLAVA 9; rođ. 
05.10.1983; OIB: 26945095027; M 

 
 
      Budući da na provedenim izborima nije 
osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika 
srpske nacionalne manjine zajamčena Ustavnim 
zakonom o pravima nacionalnih manjina, broj 
članova Općinskog vijeća Općine Tovarnik  se 
povećava za 1 člana - pripadnika srpske 
nacionalne manjine, tako da Općinsko vijeće 
Općine Tovarnik broji ukupno 14 članova. 

 
     U Općinsko vijeće općine Tovarnik  s izborne 
liste HDZ, HSS, HSP AS,  HSLS, DC, PSS, 
BUZ, nostelj liste: MARINKO BELJO izabran je 
kandidat: 

 
1.  JOVAN STREHALJUK; SRBIN; 

TOVARNIK, VRLJEVAC 9; rođ. 
14.08.1951; OIB: 40881346782; M 

 
Izabrani vijećnik Ivan Sodo je dostavio Izjavu, 
kojom svoj mandat vijećnika stavlja u fazu 
mirovanja ( zbog obnašanja nespojive dužnosti 
Načelnika Općine Tovarnik ), a kao njegov 
zamjenik s kandidacijske liste grupe građana, 
nositelj: Dubravko Blašković, predložen je prvi 
sljedeći neizabrani kandidat, odnosno kandidat  
ILIJA FERINAC; HRVAT; TOVARNIK, S. S. 
KRANJČEVIĆA 5; rođ. 24.08.1950; OIB: 
06709299131; M 

 
Također izjavu je podnijela  i izabrana  vijećnica  
Ruža Veselčić-Šijaković kojom svoj mandat 
stavlja u fazu mirovanja ( zbog obnašanja 
nespojive dužnosti zamjenice Općinskog 
načelnika ), a kao nj zamjenik s kandidacijske 
liste grupe građana, nositelj: Dubravko Blašković,  
predložen je FRANJO ĆUK; HRVAT; 
TOVARNIK, ULICA BANA J.JELAČIĆA 57; 
rođ. 06.12.1963; OIB: 99945572425; M 
 
MANDATNA KOMISIJA 
 
Tovarnik, 27.06.2013. godine 
 

PREDSJEDNIK MANDATNE KOMISIJE 
 
 
 
 
 
 
 

     Temeljem čl. 31. st. 1. alineje 16. Statuta 
Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj  04/13 ) i čl. 
17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 04/13 ) Općinsko vijeće 
Općine Tovarnik, na svojoj 1. konstitutivnoj 
sjednici održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, 
donosi    

 
ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA 

IZBOR I IMENOVANJA  
 

Članka 1. 
     U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća 
Općine Tovarnik imenuju se: 

1. Marinko Glavašić, predsjednik 
2. Stjepan Filić, član 
3. Miroslav Tutiš, član  
4. Darko Josić, član  

Članka 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije.  
                 
KLASA:021-05/13-05/02 
URBROJ: 2188/12-04-13-1 
Tovarnik, 27. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI  
Marinko Beljo   

          
 
 
 
     Temeljem čl. 31. st. 1. alineje 15. Statuta 
Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/13 ) i čl. 
10. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 04/13 ) Općinsko vijeće 
Općine Tovarnik, na svojoj 1. konstitutivnoj 
sjednici održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, 
donosi   

 
ODLUKU O IZBORU  PREDSJEDNIKA 

OPĆINSKOG VIJEĆA   
 

Članka 1. 
     Za predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Tovarnik izabran je: 

 
Marinko Beljo 

 
Članka 2. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
KLASA:021-05/13-05/03 
URBROJ: 2188/12-04-13-1 
Tovarnik, 27. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI  
Marinko Beljo   
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     Temeljem čl. 31. st. 1. alineje 16. Statuta 
Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/13 ) i čl. 
18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 04/13.), Općinsko vijeće 
Općine Tovarnik, na svojoj 1. radnoj sjednici 
održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, donosi    

 
ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA 
STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU 

DJELATNOST  
 

Članka 1. 
     U komisiju za statut, poslovnik i normativnu 
djelatnost  Općinskog vijeća Općine Tovarnik 
imenuju se: 
 

1. Davor Bandić, predsjednik 
2. Miroslav Tutiš, član 
3. Đuro Lukšić, član  
4. Darko Josić, član  
5. Stjepan Filić, član 

Članka 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
KLASA:021-05/13-05/04 
URBROJ: 2188/12-04-13-1 
Tovarnik, 27. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA                                            
Marinko Beljo   
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OPĆINA TRPINJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Na temelju članka 8. stavka 1. i članka 35. 
točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11. i 144/12.) i članka 105. Statuta 
Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko  
- srijemske županije, broj 15/09. i 17/11.), 
Općinsko vijeće Općine Trpinja na 1. sjednici 
održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, donosi  
 

STATUT OPĆINE TRPINJA 
 

I.  OPĆE ODREDBE 
 

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

Članak 2. 
 Općina Trpinja je jedinica lokalne samouprave.  
 U sastav Općine Trpinja ulaze slijedeća naselja: 
Trpinja, Bobota, Bršadin, Pačetin, Vera, Ludvinci 
i Ćelije. 
 Granice Općine Trpinja mogu se mijenjati na 
način i po postupku propisanom  zakonom. 
 

Članak 3. 
 Općina Trpinja je pravna osoba. 
 Sjedište Općine Trpinja je u Trpinji, ulica 
Gajčanska 1. 
 
II. OBILJEŽJA OPĆINE TRPINJA 
 

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

Članak 5. 
 Grb Općine Trpinja je  u obliku štita žute 
(zlatne) boje u kojem se nalaze dolje u sredini 
zelena djetelina sa tri lista, obrubljena crnom 
bojom. 
 

Članak 6. 
 Zastava Općine Trpinja je  jednobojne plave 
boje s grbom Općine u sredini zastave, u sjecištu 
dijagonala. 
 Dimenzije zastave je omjera dužine i širine 2:1, 
visina grba na zastavi je 2/3 širine zastave. 

 
Članak 7. 

 Dan Općine Trpinja je 28.06. VIDOVDAN, 
koji se svečano  slavi kao općinski blagdan. 
 
III. JAVNA PRIZNANJA 
 

Članak 8. 
 Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 
značenja za razvitak i ugled Općine Trpinja, a 
poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju 
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 
unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, 
tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 
djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome 
usmjerene. 
  

Članak 9. 
     Javna priznanja Općine Trpinja su: 

1. Počasni građanin Općine Trpinja 
2. Nagrada Općine Trpinja za životno 

djelo 
3. Zahvalnica Općine Trpinja  

 
Članak 10. 

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

Članak 11. 
 Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
Općina Trpinja  uspostavlja i održava suradnju  s 
drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i 
inozemstvu, u skladu sa zakonom i 
međunarodnim ugovorima. 
 

Članak 12. 
 Općinsko vijeće donosi odluku o 
uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju 
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i 
sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne 
samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i 
trajan interes za uspostavljanje suradnje i 
mogućnosti za njezino razvijanje.  
 Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 13. 
 Sporazum  o suradnji Općine Trpinja i općine 
ili grada druge države objavljuje se u službenom 
glasilu Općine Trpinja. 
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V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 14. 
 Općina Trpinja je samostalna u odlučivanju u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  
podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata 
tijela Općine Trpinja. 
 

Članak 15. 
 Općina Trpinja u samoupravnom djelokrugu 
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu 
Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim 
tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:  

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko 

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

šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog 

okoliša, 
- protupožarnu zaštitu i civilnu 

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

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

Članak 16. 
 Općina Trpinja može organizirati obavljanje 
pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta 
zajednički s drugom jedinicom lokalne 
samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, 
osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog 
upravnog odjela ili službe, zajedničkog 
trgovačkog društva ili zajednički organizirati 
obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 
zakonom. 
 Odluku o obavljanju poslova na način propisan 
u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 
temeljem koje se zaključuje sporazum o 
zajedničkom organiziranju poslova, kojim se 
uređuju  međusobni odnosi u obavljanju 
zajedničkih poslova. 
 

Članak 17. 
     Općinsko vijeće Općine Trpinja, može 
posebnom odlukom pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine, čije je 
obavljanje od šireg interesa za građane na 
području više jedinica lokalne samouprave 

prenijeti na  županiju Vukovarsko - srijemsku, u 
skladu sa njezinim  Statutom. 
 
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU  
 

Članak 18. 
     Građani mogu neposredno sudjelovati u 
odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu 
sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 19 . 
 Referendum se može raspisati radi odlučivanja 
o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o 
prijedlogu općeg akta, radi prethodnog 
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 
područja Općine kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom. 
     Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju 
referenduma  iz stavka 1. ovog članka može 
temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati 
jedna trećina članova Općinskog vijeća, načelnik, 
polovina mjesnih odbora na području Općine i 
20%  ukupnog broja birača upisanih u  popis 
birača Općine. 
 

Članak 20. 
Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. 

stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može 
raspisati i radi opoziva Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika. 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi 
opoziva Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog 
broja birača upisanih u popis birača Općine. 

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku 
i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, 
adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis 
birača. 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum 
za opoziv Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od 
održanih izbora ili ranije održanog referenduma 
za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju 
redovni izbori za načelnika. 
  

Članak 21. 
     Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno 
podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma 
u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma 
ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum 
u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga. 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
za opoziv načelnika i njegovog zamjenika 
podnijeli birači, Općinsko vijeće dužno je u roku 
od 60 dana od dana podnošenja prijedloga utvrditi 
ispravnost prijedloga a u daljnjem roku od 30 
dana od dana utvrđivanja ispravnosti prijedloga 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma. 
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Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 
predložio Općinski načelnik te ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih 
odbora na području Općine, predstavničko tijelo 
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te 
ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o 
raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od 
zaprimanja prijedloga. 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se 
većinom glasova svih članova predstavničkog 
tijela. 

 
Članak 22. 

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

Članak 23. 
     Pravo glasovanja na referendumu imaju 
građani koji imaju prebivalište na području 
Općine Trpinja,  odnosno na području za koje se 
raspisuje referendum i upisani su u popis birača. 
 

Članak 24. 
 Odluka donesena na referendumu o pitanjima 
iz članka 20. stavka 1. ovog Statuta obvezatna je 
za Općinsko vijeće, osim ako se radilo o 
savjetodavnom referendumu. 
 

Članak 25. 
 Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 
mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta 
ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom.  
 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog 
članka može dati jedna trećina vijećnika 
Općinskog vijeća i načelnik. 
 Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz 
stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana 
zaprimanja prijedloga. 
 Odlukom iz stavka 3. ovog članka određuju se 
pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova 
građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba 
dostaviti Općinskom vijeću. 
 

Članak 26. 
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog 

vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke iz članka 26. stavka 3. ovoga Statuta. 

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i 
vijeće mjesnog odbora. 

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru 
građana potrebna je prisutnost najmanje 10% 
birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za 
čije područje je sazvan zbor građana. 

     Izjašnjavanje građana na zboru građana u 
pravilu je javno, a odluke se donose većinom 
glasova prisutnih građana. 
 

Članak 27. 
 Građani imaju pravo predlagati Općinskom 
vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja 
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog 
vijeća. 
 Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 
stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom 
podrži najmanje 10% birača upisanih u popis 
birača Općine. 
 Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
prijema prijedloga. 
 

Članak 28. 
 Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Trpinja,  
kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na 
nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada 
im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i 
interesa ili izvršavanja svojih građanskih 
dužnosti. 
 Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 
Općine Trpinja, odnosno pročelnik upravnog 
tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od 
dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 
 Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka 
osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, 
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, 
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim 
predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za 
postoje tehničke pretpostavke, sredstvima 
elektroničke komunikacije. 
 
VII. TIJELA  OPĆINE TRPINJA 
 

Članak 29. 
     Tijela Općine Trpinja su Općinsko vijeće i  
Općinski načelnik. 
  

1. OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Članak 30. 
 Općinsko vijeće predstavničko je tijelo 
građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi 
odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te 
obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, 
zakonom i ovim Statutom. 
 Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno 
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje 
se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su 
Općinskog načelnika. 
 Ukoliko se na način propisan stavkom 2. 
ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, 
poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće. 
 

Članak 31. 
 Općinsko vijeće donosi: 
 

1. Statut Općine, 
2. Poslovnik o radu, 
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3. odluku o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Općine, 

4. proračun i odluku o izvršenju proračuna, 
5. godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 
6. odluku o privremenom financiranju 
7. odlučuje o stjecanju i otuđenju 

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

8. odluku o promjeni granice Općine 
Trpinja  

9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih 
odjela i službi, 

10. donosi odluku o kriterijima za 
ocjenjivanje službenika i načinu 
provođenja ocjenjivanja, 

11. osniva javne ustanove, ustanove, 
trgovačka društva i druge pravne osobe, 
za obavljanje gospodarskih, društvenih, 
komunalnih i drugih djelatnosti od 
interesa za  Općinu,  

12. odlučuje o davanju suglasnosti za 
zaduživanje pravnim osobama, koje je 
osnovala Općina ili koje su u većinskom 
vlasništvu Općine, 

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

14. donosi odluke o potpisivanju sporazuma 
o suradnji s drugim jedinicama lokalne  
samouprave, u skladu sa općim aktom i 
zakonom, 

15. raspisuje lokalni referendum, 
16. bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Općinskog vijeća,   
17. bira i razrješava članove radnih tijela 

Općinskog vijeća, 
18. odlučuje o pokroviteljstvu Općine, 
19. donosi odluku o kriterijima, načinu i 

postupku za dodjelu javnih priznanja i 
dodjeljuje javna priznanja,  

20. imenuje i razrješava i druge osobe 
određene zakonom, ovim Statutom i 
posebnim odlukama Općinskog vijeća, 

21. donosi odluke i druge opće akte koji su 
mu stavljeni u djelokrug zakonom i 
podzakonskim aktima. 

 
Članak 32. 

 Općinsko vijeće ima predsjednika i dva  
potpredsjednika. 
 Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća 
počasna je i za njezino obavljanje obnašatelji 
dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i 
potpredsjednici  imaju pravo na naknadu 
sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. 
 

Članak 33. 
 Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće 
- saziva i organizira, te 

predsjedava sjednicama 
Općinskog vijeća,  

- predlaže dnevni red Općinskog 
vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih 
predlagatelja u propisani 
postupak, 

- brine o postupku donošenja 
odluka i općih akata,  

- održava red na sjednici 
Općinskog vijeća, 

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

donosi Općinsko vijeće, 
- brine o suradnji Općinskog 

vijeća i Općinskog načelnika, 
- brine se o zaštiti prava 

vijećnika, 
- obavlja i druge poslove 

određene zakonom i 
Poslovnikom Općinskog 
vijeća. 

 
Članak 34. 

 Općinsko vijeće čini 15 vijećnika. 
 Pripadnici hrvatskog naroda u Općini Trpinja, 
u kojoj pripadnici srpske nacionalne manjine čine 
većinu stanovništva, imaju pravo na 1 
predstavnika u Općinskom vijeću Općine Trpinja. 
 

Članak 35. 
 Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
redovnim izborima traje četiri godine. 
     Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
prijevremenim izborima traje od dana 
konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg 
mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim 
izborima. 

 
Članak 36. 

 Dužnost članova Općinskog vijeća je počasna i 
za to vijećnik ne prima plaću. 
 Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi. 
 

Članak 37. 
 Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena 
na koji je izabran: 

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

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

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

- ako mu prestane prebivalište 
na području Općine Trpinja, 
danom prestanka prebivališta, 

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

- smrću. 
 

Članak 38. 
 Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata 
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana 
predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to 
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s 
odredbama zakona. 
 Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti 
vijećnika, ako podnese pisani zahtjev 
predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam 
dana od dana prestanka obnašanja nespojive 
dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana 
od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
 Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz 
osobnih razloga, sukladno zakonu. 
 Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata. 
 

Članak 39. 
 Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama 
Općinskog vijeća 

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

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

- postavljati pitanja iz 
djelokruga rada Općinskog 
vijeća, 

- postavljati pitanja Općinskom 
načelniku i zamjeniku 
općinskog načelnika, 

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

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

 
     Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti 
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasanja, 
izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na 
sjednicama Općinskog vijeća. 

 Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji 
su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim 
propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja 
dužnosti vijećnika. 
 Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća.  
 

Članak 40. 
 Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 
dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, 
djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i 
postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, 
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje 
građana na sjednicama te druga pitanja od značaja 
za rad Općinskog vijeća. 
 
1.1.  Radna tijela 
 

Članak 41. 
 Radna tijela Općinskog vijeća su: 

- Povjerenstvo za izbor i 
imenovanja, 

- Povjerenstvo za Statut, 
Poslovnik i normativnu 
djelatnost, 

- Mandatno povjerenstvo. 
 

Članak 42. 
 Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže: 

- izbor i razrješenje predsjednika 
i potpredsjednika Općinskog 
vijeća, 

- izbor i razrješenje članova 
radnih tijela Općinskog vijeća, 

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

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

 
Članak 43. 

 Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost: 

- predlaže Statut Općine i 
Poslovnik Općinskog vijeća, 

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

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

- obavlja i druge poslove 
određene ovim Statutom. 
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Članak 44. 
 Mandatno povjerenstvo: 

- na konstituirajućoj sjednici 
obavještava Općinsko vijeće o 
provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i imenima 
izabranih vijećnika, temeljem 
objavljenih rezultata 
nadležnog izbornog 
povjerenstva o provedenim 
izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
podnesenim ostavkama na 
vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji 
umjesto njih počinju obavljati 
vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
mirovanju mandata vijećnika i 
o zamjenicima vijećnika koji 
umjesto njih počinju obavljati 
vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
prestanku mirovanja mandata 
vijećnika, 

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

 
Članak 45. 

 Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana 
ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena 
radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih 
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme 
prijedloga odluka i drugih akata, davanja 
mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na 
dnevnom redu Općinskog vijeća. 
 Sastav, broj članova, djelokrug i način rada 
radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim 
odlukama.  
 
2. OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Članak 46. 
 Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je 
izvršne vlasti u Općini. 
 Mandat Općinskog načelnika traje  četiri 
godine. 
     Mandat Općinskog načelnika počinje prvog 
radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji 
slijedi danu objave konačnih rezultata izbora 
novoga Općinskog načelnika. 
 
     Općinski načelnik: 

1. priprema prijedloge općih akata, 
2. izvršava i osigurava izvršavanje općih 

akata Općinskog  vijeća 
3. utvrđuje prijedlog proračuna Općine i 

izvršenje proračuna, 
4. upravlja imovinom Općine u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim aktom 
Općinskog vijeća, 

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

6. upravlja prihodima i rashodima Općine, 
7. upravlja raspoloživim novčanim 

sredstvima na računu proračuna Općine, 
8. donosi pravilnik o unutarnjem redu za 

upravna tijela Općine, 
9. imenuje i razrješava pročelnike upravnih 

tijela, 
10. imenuje i razrješava unutarnjeg 

revizora, 
11. utvrđuje plan prijma u službu u upravna 

tijela Općine, 
12. predlaže izradu prostornog plana kao i 

njegove izmjene i dopune, 
13. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

prostornog plana, 
14. obavlja poslove gospodarenja 

nekretninama do osnivanja fonda za 
gospodarenje nekretninama, 

15. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog 
pogona, 

16. donosi odluku o objavi prikupljanja 
ponuda ili raspisivanju natječaja za 
obavljanje komunalnih djelatnosti, 

17. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 
komunalnih djelatnosti, 

18. donosi odluku o objavi prikupljanja 
ponuda ili raspisivanju natječaja za 
obavljanje komunalnih djelatnosti na 
temelju ugovora i sklapa ugovor o 
povjeravanju poslova, 

19. daje prethodnu suglasnost na izmjenu 
cijena komunalnih usluga, 

20. imenuje i razrješava predstavnike 
Općine u tijelima javnih ustanova, 
trgovačkih društava i drugih pravnih 
osoba, kojima je Općina osnivač, 
odnosno u kojima ima dionice ili udjele 
u vlasništvu, 

21. do kraja ožujka tekuće godine podnosi 
Općinskom vijeću izvješće o izvršenju 
Programa održavanja komunalne 
infrastrukture i Programu gradnje 
objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za prethodnu godinu, 

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

23. provodi postupak natječaja i donosi 
odluku o najpovoljnijoj ponudi za 
davanje u zakup poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine u skladu s posebnom 
odlukom Općinskog vijeće o poslovnim 
prostorima, 

24. donosi odluku o uređenju prometa i 
parkiranja na području Općine, 
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25. organizira zaštitu od požara na području 
Općine i vodi brigu o uspješnom 
provođenju i poduzimanju mjera za 
unapređenje zaštite od požara  

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

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

28. daje mišljenje o prijedlozima koje 
podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

29. obavlja nadzor nad zakonitošću rada 
tijela  mjesnih odbora, 

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

 
Članak 47. 

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

Članak 48. 
  Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom 
radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za 
razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 
15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće 
godine. 
  Općinsko vijeće može, pored izvješća iz 
stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika 
tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga. 
  Općinski načelnik podnosi izvješće po 
zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 
dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan 
zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za 
podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana 
primitka zahtjeva. 
  Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od 
Općinskog načelnika izvješće o bitno 
podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 
mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom 
pitanju. 
 

Članak 49. 
     Načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti od 
primjene opći akt Općinskog 
vijeća, ako ocijeni da je tim 
aktom povrijeđen zakon ili 
drugi propis, te zatražiti od 
Općinskog vijeća da u roku od 
15 dana otkloni uočene 
nedostatke. Ako Općinsko 
vijeće to ne učini, načelnik je 
dužan u roku od osam dana o 
tome obavijestiti  predstojnika 
ureda državne uprave u 
županiji Vukovarsko – 
srijemskoj. 

- ima pravo obustaviti od 
primjene akt Mjesnog odbora 

ako ocijeni da je taj akt u 
suprotnosti sa zakonom, 
Statutom i općim aktima 
Općinskog vijeća.  

 
Članak 50. 

 Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga 
zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih 
razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti. 
Smatra se da je Općinski načelnik duže odsutan 
ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 
30 dana nije prisutan u prostorijama Općine a 
pritom dužnosnicima i zaposlenicima Općine nije 
neposredno dostupan na drugom mjestu radi 
dogovora o obavljanju poslova, donošenja 
odluka, potpisivanja akata i sl. 
      Općinski načelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, 
ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo 
obavljanje. 
     Zamjenik Općinskog načelnika je u slučaju iz 
stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa 
Općinskog načelnika. 
   

Članak 51. 
 Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu 
odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili 
volonterski. 
 

Članak 52. 
 Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku 
mandat prestaje po sili zakona: 
 

- danom podnošenja ostavke, 
- danom pravomoćnosti odluke 

o oduzimanju poslovne 
sposobnosti, 

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

- danom prestanka prebivališta s 
područja Općine, 

- danom prestanka hrvatskog 
državljanstva, 

- smrću. 
 
 U slučaju nastupanja nekog od razloga iz 
stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine 
mandata Općinskog načelnika pročelnik upravnog 
odjela nadležnog za službeničke poslove će u 
roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu 
Republike Hrvatske radi raspisivanja 
prijevremenih izbora za novog Općinskog 
načelnika. 
    Ako mandat Općinskog načelnika iz nekog od 
razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka 
prestane nakon isteka dvije godine mandata 
Općinskog načelnika, dužnost Općinskog 
načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik 
Općinskog načelnika. 
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Članak 53. 
 Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti 
u slučajevima i u postupku propisanom člankom 
20. ovog Statuta. 
 Ako na referendumu bude donesena odluka o 
razrješenju Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika, mandat im prestaje danom objave 
rezultata referenduma, a do provođenja 
prijevremenih izbora, dužnost načelnika obnašat 
će povjerenik kojeg imenuje  Vlada Republike 
Hrvatske. 
 
VIII. OSTVARIVANJE PRAVA 
PRIPADNIKA NACIONALNE  MANJINE 
 

Članak 54. 
 U dijelu Općine Trpinja ravnopravna je 
službena  uporaba hrvatskog jezika i latiničnog 
pisma i srpskog jezika i ćiriličnog pisma, na 
dijelu područja Općine Trpinja, koje obuhvaća 
naselja Trpinja, Bobota, Bršadin, Pačetin, Vera i 
Ludvinci. 
 U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka u 
dijelu Općine Trpinja za pojedina naselja na 
području navedenom u stavku 1. ovog članka, 
ispisuju se dvojezično – na hrvatskom i srpskom 
jeziku, istom veličinom slova: 

1. pisani prometni znakovi i druge pisane 
oznake u prometu, 

2. nazivi ulica i trgova, 
3. nazivi mjesta i lokaliteta. 

 
Članak 55. 

 Na području Općine Trpinja iz stavka 1. 
prethodnog članka, pravne i fizičke osobe koje 
obavljaju javnu djelatnost, mogu ispisivati nazive 
dvojezično, na hrvatskom i srpskom jeziku. 
 

Članak 56. 
 U Općini Trpinja može se organizirati rad 
Općinskog vijeća na hrvatskom jeziku i 
latiničnom pismu i srpskom jeziku i ćiriličnom 
pismu. 
     U Općini Trpinja osigurava se dvojezično, na 
hrvatskom i srpskom jeziku: 

1. ispisivanje teksta pečata i žigova istom 
veličinom slova, 

2. ispisivanje natpisnih ploča 
predstavničkog, izvršnog i upravnog 
tijela Općine Trpinja, kao i pravnih 
osoba koje imaju javne ovlasti istom 
veličinom slova, 

3. ispisivanje zaglavlja akata istom 
veličinom slova. 

 
     Vijećnicima, odnosno građanima Općina 
Trpinja osigurava dvojezično  na hrvatskom i 
srpskom jeziku: 

1. dostava materijala za sjednicu 
Općinskog vijeća 

2. izradu zapisnika i objave zaključaka, 
3. objavljivanje službenih obavijesti i 

poziva Općinskog vijeća i upravnih 
tijela, kao i materijala za sjednice 
Općinskog vijeća. 
 

     Općina Trpinja osigurava pravo građanima da 
im se dvojezično, na hrvatskom i srpskom jeziku. 

1. izdaju javne isprave, 
2. tiskaju obrasci koji se koriste u službene 

svrhe. 
   
     Pripadnici srpske manjine imaju u postupku 
prvog i drugog stupnja pred upravnim tijelom  
Općine Trpinja ista prava kao i u postupku pred 
tijelima državne uprave prvog stupnja. 
 

Članak 57. 
     Pripadnici srpske manjine imaju pravo 
slobodno isticati svoje nacionalne zastave i 
simbole, zajedno sa zastavom Republike Hrvatske 
na dan Općine Trpinja i dane državnih blagdana, 
te da zastava srpske manjine bude stalno istaknuta 
na zgradi Općine, zajedno sa zastavom Republike 
Hrvatske. 
 

Članak 58. 
     Općina Trpinja, u skladu sa svojim 
mogućnostima, financijski pomaže informativnu i 
izdavačku djelatnost pripadnika srpske nacionalne 
manjine, te pruža financijsku pomoć radu 
kulturno – umjetničkih društava srpske 
nacionalne manjine, radi očuvanja nacionalnog i 
kulturnog identiteta. 
 

Članak 59. 
 Predškolski odgoj i obrazovanje pripadnika 
srpske nacionalne manjine, na području Općine 
Trpinja, organizirat će se i provoditi na srpskom 
jeziku i ćiriličnom pismu. 
 
IX. UPRAVNA TIJELA 
 

Članak 60. 
 Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine Trpinja, utvrđenih zakonom i 
ovim Statutom, te obavljanje poslova državne 
uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, 
ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine. 
 Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog 
odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog 
vijeća. 
 Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli 
i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela). 
 Upravnim tijelom upravlja pročelnik, kojeg na 
temelju javnog natječaja imenuje načelnik. 
 

Članak 61. 
 Upravno tijelo u oblastima za koje je ustrojeno 
i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom 
odlukom, neposredno izvršava i nadzire 
provođenje općih i pojedinačnih akata tijela 
Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta 
poduzima propisane mjere.  
 

Članak 62. 
 Upravno tijelo samostalno je u okviru svog 
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti 
odgovorno je načelniku. 
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Članak 63. 
 Sredstva za rad upravnog tijela, osiguravaju se 
u Proračunu Općine Trpinja, Državnom 
proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa 
zakonom. 
 
X. JAVNE SLUŽBE 
 

Članak 64. 
 Općina Trpinja, u okviru samoupravnog 
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti 
kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe 
građana na području komunalnih, društvenih i 
drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno 
da se obavljaju kao javna služba.  
 

Članak 65. 
 Općina Trpinja osigurava obavljanje  
djelatnosti iz članka 65. ovog Statuta osnivanjem 
vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih 
ustanova, drugih pravnih osoba. 
     Predstavnike Općine u tijelima upravljanja 
pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u 
kojima ima udjele Općinu imenuje Općinski 
načelnik. 
 
XI. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 66. 
 Na području Općine Trpinja osnivaju se mjesni 
odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi 
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u 
odlučivanju o lokalnim poslovima.  
 Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja 
ili više međusobno povezanih manjih naselja ili 
za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu 
cjelinu, na način i po postupku propisanom 
zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom 
Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje 
postupak i način izbora tijela mjesnog odbora. 
     Mjesni odbor je pravna osoba. 
 

Članak 67. 
 Mjesni odbori na području Općina Trpinja su:  
Trpinja, Bobota, Bršadin, Pačetin, Vera, 

Ludvinci, Ćelije. 
 Područje i granice mjesnih odbora određuju se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća  i prikazuju 
se   na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio 
te odluke. 
 
 

Članak 68. 
 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora može dati 10 % građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže osnivanje 
mjesnog odbora, organizacije i udruženja 
građana, te načelnik. 
 U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, 
daju građani ili njihove organizacije i udruženja, 
prijedlog se dostavlja u pisanom obliku 
načelniku. 
 

Članak 69. 
 Načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka 
prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na 

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

Članak 70. 
     U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora 
navode se podaci o predlagatelju, području i 
granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog 
odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i 
izvori financiranja mjesnog odbora. 
 

Članak 71. 
 Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog 
odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
 

Članak 72. 
 Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s 
područja mjesnog odbora koji imaju biračko 
pravo na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. 
 Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  
mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog 
odbora. 
 Postupak izbora vijeća mjesnog uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća  uz shodnu  
primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje 
izbor članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne samouprave. 
 

Članak 73. 
 Izbore za članove vijeća mjesnih odbora 
raspisuje načelnik, u roku od 30 dana od dana 
donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju 
mjesnog odbora, odnosno u roku od 30 dana  od 
dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća 
mjesnog odbora. 
 Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora 
ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 
dana. 
 

Članak 74. 
 Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 
predsjednika, 5 do 7 članova. 
 Broj članova vijeća mjesnog odbora se 
određuje prema broju stanovnika na području 
mjesnog odbora. 
 Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života 
koji ima prebivalište na području mjesnog 
odbora. 
 

Članak 75. 
 Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća 
iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od 
četiri godine. 
 Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za 
svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.  
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Članak 76. 
 Vijeće mjesnog odbora donosi program rada 
mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  
poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji 
obračun, te obavlja druge poslove utvrđene 
zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog 
vijeća i načelnika. 
 

Članak 77. 
 Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora, osobito u pogledu vođenja brige o 
uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem 
manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava 
komunalni standard građana na području mjesnog 
odbora, vođenju brige o poboljšavanju  
zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti 
zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih 
lokalnih potreba na svom području 
 

Članak 78. 
 Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje 
način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća 
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća 
mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga 
pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 

 
Članak 79. 

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

Članak 80. 
 Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o 
potrebama i interesima građana, te davanja 
prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog 
značenja, može sazivati zborove građana. 
 Zbor građana može se sazvati i za dio područja 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
 Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog 
odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg 
odredi vijeće. 
 

Članak 81. 
 Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora  obavlja upravno tijelo Općine na 
način propisan općim aktom kojim se uređuje 
ustrojstvo i način rada upravnog tijela Općine. 
 

Članak 82. 
 Inicijativu i prijedlog za promjenu područja 
mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora 
i načelnik. 
 O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka 
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 
pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za 
koje se traži  promjena područja. 
 

Članak 83. 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja načelnik.  
 Načelnik  može u postupku provođenja nadzora 
nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti 
vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši 

odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i 
ne izvršava povjerene mu poslove. 
  
XII. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE 
TRPINJA 
 

Članak 84. 
 Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska 
prava koja pripadaju Općini Trpinja, čine 
imovinu Općine Trpinja. 
 

Članak 85. 
 Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik 
i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog 
Statuta pažnjom dobrog domaćina. 
 Općinski načelnik u postupku upravljanja 
imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede 
upravljanja imovinom, na temelju općeg akta 
Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.  
 

Članak 86. 
 Općina Trpinja ima  prihode kojima u okviru 
svog samoupravnog djelokruga slobodno 
raspolaže. 
 Prihodi Općine Trpinja su: 

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

- prihodi od imovine i 
imovinskih prava u vlasništvu  
Općine, 

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

- prihodi od koncesija, 
- novčane kazne i oduzeta 

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

- udio u zajedničkim porezima i  
dodatni udio u porezu na 
dohodak za decentralizirane 
funkcije prema posebnom  
zakonu, 

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

- drugi prihodi određeni 
zakonom. 

 
Članak 87. 

 Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te 
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine 
Trpinja,  iskazuju se u proračunu Općine Trpinja. 
     Svi prihodi i primici proračuna moraju biti 
raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz 
kojih potječu. 
     Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u 
proračunu i uravnoteženi s prihodima i 
primicima. 
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Članak 88. 
 Proračun Općine Trpinja i odluka o izvršenju 
proračuna donosi se za proračunsku godinu i 
vrijedi za godinu za koju je donesen. 
 Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. 
prosinca. 
 

Članak 89. 
 Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 
proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom.  
 Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku 
godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 
financiranju na način i postupku propisanim 
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri 
mjeseca proračunske godine.   
 

Članak 90. 
 Ako se tijekom proračunske godine smanje 
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti 
sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem 
novih prihoda. 
 Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama 
i dopunama proračuna po postupku propisnom za 
donošenje proračuna. 
 

Članak 91. 
 Ukupno materijalno i financijsko poslovanje 
Općine nadzire Općinsko vijeće. 
 Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost 
korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire 
Ministarstvo financija. 
 
XIII. AKTI OPĆINE 
 

Članak 92. 
 Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi 
Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  
proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.  
 Općinsko vijeće donosi rješenja i druge 
pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom 
rješava o pojedinačnim stvarima. 
 

Članak 93. 
 Načelnik u poslovima iz svog djelokruga 
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 
kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 94. 
     Radna  tijela Općinskog vijeća donose 
zaključke i preporuke.  
 

Članak 95. 
 Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz 
članka 95. ovog Statuta, na način i u postupku 
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada upravnih tijela.  
 

Članak 96. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine Trpinja u 
izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi 
pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, 

obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba. 
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog 
članka, može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Vukovarsko – srijemske 
županije. 
 Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa. 
 U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, 
povjerene javne ovlasti. 
 

Članak 97. 
 Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi 
razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada 
donose se u skraćenom upravnom postupku. 
 Skraćeni upravni postupak provodi se i kod 
donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o 
pravima, obvezama i interesima fizičkih i  
pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je 
Općina Trpinja  osnivač. 
 Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i 
načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama 
i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako 
posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne 
može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti 
upravni spor. 
 

Članak 98. 
 Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog 
vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu 
obavlja ured državne uprave u Vukovarsko – 
srijemskoj županiji i nadležna središnja tijela 
državne uprave, svako u svojem djelokrugu.  
 

Članak 99. 
 Detaljnije odredbe o aktima Općine Trpinja i 
postupku donošenja akata utvrđuje se 
Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 

Članak 100. 
 Opći akti se prije nego što stupe na snagu, 
objavljuju  u «Službenom vjesniku» Vukovarsko 
– srijemske županije.  
 Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana 
objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih 
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa 
na snagu danom objave. 
 Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 
 
XIV. JAVNOST RADA 
 

Članak 101. 
 Rad Općinskog vijeća, načelnika i Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine je javan. 
 Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća u skladu s odredbama Poslovnika 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 102. 
 Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica, 
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- izvještavanjem i napisima u 
tisku i drugim oblicima javnog 
priopćavanja, 

- objavljivanjem općih akata i 
drugih akata u službenom 
glasilu Općine Trpinja i na 
internetskim stranicama 
Općine Trpinja. 

 Javnost rada načelnika osigurava se: 
- održavanjem redovnih  

mjesečnih konferencija za 
medije, 

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

- objavljivanjem općih akata i 
drugih akata u službenom 
glasilu Općine Trpinja i na 
internetskim stranicama 
Općine Trpinja. 

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

Članak 103. 
 Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, 
načelnik i Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost Općinskog vijeća. 
 Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća. 
 Općinsko vijeće, većinom glasova svih 
vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta. 
 Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese 
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno 
staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije 
isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja 
rasprave o prijedlogu. 
 

Članak 104. 
 Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  
Statuta Općine Trpinja («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko – srijemske županije, br: 15/09. i 
17/11.) i zakona, uskladit će se  s odredbama 
ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino 
područje u zakonom propisanom roku.  
   

Članak 105. 
 Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – 
srijemske županije. 
 Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti 
Statut Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko – srijemske županije, broj 15/09. i 
17/11.) 
 
KLASA: 012-03/13-01/01 
URBROJ: 2196/08-01-13-1 
Trpinja, 27.lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikola Lazić 

 Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 
150/11,) i članka 32. Stavka 1. tačka 2. Statuta 
Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 
srijemske županije, broj 15/09. i 17/11.), 
Općinsko vijeće Općine Trpinja,  na 1. sjednici, 
održanoj dana 27.lipnja 2013. godine, donosi  
 

P O S L O V N I K 
o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja 

 
I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način 
konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje 
prava, obveza i odgovornosti vijećnika, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način 
rada radnih tijela, način i postupak donošenja 
akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek 
sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga 
pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća 
Općine Trpinja. 
 
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG 
VIJEĆA 

 
Članak 2. 

 Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća 
saziva se na način, po postupku i u rokovima 
utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je 
konstituirano izborom predsjednika Općinskog 
vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici 
nazočna većina  članova Općinskog vijeća. 
 Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do 
izbora predsjednika, predsjedava prvi izabrani 
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše 
glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći 
broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani 
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 
glasačkom listiću.  
 Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u 
daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora 
predsjednika Općinskog vijeća sva prava i 
dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u 
pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a 
do izbora Mandatnog povjerenstva i Povjerenstva 
za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati 
donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 
1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije 
određeno da pojedine odluke predlaže određeno 
tijelo ili veći broj vijećnika. 
 

Članak 3. 
 Nakon izvješća Mandatne komisije o 
provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.  
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja: 
  “Prisežem svojom čašću da ću dužnost 
vijećnika u Općinskom vijeću Općine Trpinja 
obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom 
radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 
Statuta Općine Trpinja, te da ću se zauzimati za 
svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine 
Trpinja”. 
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  Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva 
pojedinačno vijećnike, koji pristupaju i potpisuju 
izjavu o davanju prisege. 
 Vijećnik koji nije bio nazočan na 
konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik 
vijećnika, kad počinje obavljati dužnost vijećnika, 
polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je 
nazočan. 
 

Članak 4. 
  U slučaju mirovanja mandata i 
prestanka mandata vijećnika, vijećnika 
zamjenjuje zamjenik vijećnika. 
 Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, 
zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije 
izabran, a kojeg odredi politička stranka. 
 Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi 
dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga 
politička stranka sukladno sporazumu, a kad 
sporazum nije zaključen, političke stranke 
zamjenik određuju dogovorno. Ako se dogovor 
političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga 
prvi slijedeći neizabrani kandidat s dotične liste. 
 Političke stranke su dužne o sklopljenom 
sporazumu odnosno postignutom dogovoru 
obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove 
predstavničkog i izvršnog tijela. 
 Vijećnika  izabranog na kandidacijskoj listi 
grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s liste. 
 

Članak 5. 
  Nakon dane prisege vijećnika, izbora 
predsjednika Vijeća, članova Mandatnog 
povjerenstva i Povjerenstva za izbor i 
imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 
vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda 
konstituirajuće sjednice.  
 
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 
 

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

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

 
Članak 8. 

     Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za 
Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku 
u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi 
prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i 
zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo 
Općinskog vijeća odnosno da mu osigura 
dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili 

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

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

 
Članak 10. 

 Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. 
 Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko 
vijeće, javnim glasovanjem. 
 Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u 
pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 
Vijećnik može svojim potpisom podržati 
prijedlog samo za jednog kandidata. 

 
Članak 11. 

 Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja 
glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 
 Ako prigodom glasovanja za izbor 
predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat 
ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim 
kandidatima se ponavlja. 
 Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika 
bilo predloženo više od dva kandidata, u 
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata 
koji su dobili najviše glasova. 
 Ako su kandidati dobili isti broj glasova, 
glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
 Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan 
kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se 
izborni postupak u cijelosti. 
 

Članak 12. 
 Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 
propisana su Statutom Općine Trpinja i ovim 
Poslovnikom. 
 

Članak 13. 
  Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, 
saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 
predsjednika klubova vijećnika. 
 

Članak 14. 
  Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju 
i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 
pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne 
poslove za Općinsko vijeće. 
 
 



Broj 11. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

65

V. RADNA TIJELA 
 

Članak 15. 
 Radna tijela Općinskog vijeća osnovana 
Statutom Općine su: 
 

1. Mandatno povjerenstvo, 
2. Povjerenstvo za izbor i imenovanja, 
3. Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i 

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

Članak 16. 
 Mandatno povjerenstvo čine predsjednik i dva 
člana. 
 Mandatno povjerenstvo  bira se na prvoj 
sjednici Općinskog vijeća  iz redova vijećnika. 
 

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

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

  
Članak 19. 

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

Članak 20. 
 Načelnik i zamjenik načelnika na prvoj sjednici 
Općinskog vijeća polažu prisegu. 
 Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu 
sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću 

dužnost načelnika/zamjenika Općine Trpinja 
obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom 
radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 
Statuta Općine Trpinja, te da ću se zauzimati za 
svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine 
Trpinja ”. 
     Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane 
prisege proziva pojedinačno načelnika i 
zamjenika, a načelnik i zamjenik nakon što je 
izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i 
izgovaraju: “Prisežem”.  
 

Članak 21. 
 Načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama 
Općinskog vijeća. 
 Načelnik određuje izvjestitelja za točke 
dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu 
uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.  

 
Članak 22. 

 Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u 
njihovom radu, iznosi stajališta načelnika, daje 
obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava 
načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog 
vijeća odnosno radnih tijela. 
 Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni 
izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, 
smatra li da je prisutnost  izvjestitelja nužna, 
raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi. 
 

Članak 23. 
 O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog 
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog 
vijeća izvješćuju načelnika i izvjestitelje 
najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.   
 

Članak 24. 
 Način i postupak pokretanja  opoziva načelnika 
propisan je Statutom Općine Trpinja. 
  
VII. AKTI VIJEĆA 
 

Članak 25. 
  Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti)  
koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i 
ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom 
potpisuje predsjednik Vijeća. 
 

Članak 26. 
 Na izvornike odluka i drugih  akata Općinskog 
vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća. 
 Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata 
Općinskog  vijeća podrazumijeva se onaj tekst 
odluke odnosno drugog akta,  koji je usvojen na 
sjednici Općinskog vijeća. 
 Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u  
pismohrani Općine. 
 

Članak 27. 
 Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog 
vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju 
osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće 
objavljuju se u Službenom glasilu i na službenim 
web stranicama Općine.  
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      O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog 
članka, brine se upravno tijelo koje obavlja 
stručne poslove za Općinsko vijeće. 
 

Članak 28. 
 Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi 
Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, 
načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako 
je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu 
podnijeti samo određena tijela. 
 

Članak  29. 
 Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini 
Trpinja ima pravo: 

1. Predlagati odluke kojima se uređuju 
pitanja od značaja za nacionalnu 
manjinu, odnosno mjere za unapređenje 
položaja nacionalnih manjina. 

2. Isticati kandidate za dužnosti u tijelima 
Općine koje imenuje Općinsko vijeće o 
čemu će biti pismeno obaviješteni od 
strane predsjednika Općinskog vijeća 
najmanje 8 dana prije održavanja 
sjednice na kojoj se vrši imenovanje. 

 
Članak 30. 

 Nadležno radno tijelo na kojem će se 
raspravljati prijedlog odluke koja sadrži pitanja 
koja se tiču položaja nacionalnih manjina  dužan 
je o tome pismeno obavijestiti Vijeće srpske 
nacionalne manjine u Općini Trpinja i to 
najmanje 5 dana prije održavanja radnog tijela. 
 

Članak 31. 
 Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u 
skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će 
od predlagatelja da u određenom roku postupi i 
uskladi prijedlog akta s odredbama ovog 
Poslovnika. 
 Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno 
podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, 
smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje 
akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako 
nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana 
od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će 
se da akt i nije upućen Općinskom vijeću. 
 Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog 
reda ili odluka nije donesena na Općinskom 
vijeću, može se ponovno staviti na dnevni red po 
isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Općinsko 
vijeće ne odluči drukčije. 
 

Članak 32. 
 Postupak donošenja akta pokreće se 
prijedlogom akta. 
 Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za 
donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, 
tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja 
odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se 
podnijeti i odgovarajuća dokumentacija. 
 Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik 
može na početku rasprave podnijeti uvodno 
usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje 
prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na 
snagu danom objave, dužan je posebno 

obrazložiti  opravdanost ranijeg stupanja na 
snagu. 
 Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u 
tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim 
amandmanima i o izraženim mišljenjima i 
primjedbama. 
 Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o 
aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i 
izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost. 
 

Članak 33. 
  Ako dva ili više predlagatelja upute posebne 
prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, 
predsjednik Općinskog vijeća pozvat će 
predlagatelje da objedine prijedloge odluka u 
jedan prijedlog. 
  Ako se ne postigne dogovor, predsjednik 
Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u 
prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća 
redoslijedom kojim su dostavljeni. 
 

Članak 34. 
 Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje 
prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a 
za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog 
plana 15 minuta. 
 Općinsko vijeće može posebnom odlukom 
odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i 
obrazloženja od propisanog  stavkom 1. ovog 
članka.  
 

Članak 35. 
 Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta 
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana 
uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja 
sjednice. 
 Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili 
dopunjuje opći akt, amandmani se mogu 
podnositi samo na članke obuhvaćene 
predloženim izmjenama i dopunama. 
 Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog 
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije 
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju 
akta i načelniku, ukoliko on nije predlagatelj. 
 Pravo na podnošenje amandmana imaju 
ovlašteni predlagatelji akata iz članka 28. ovog 
Poslovnika. 

  
Članak 36. 

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

Članak 37. 
Ako su podneseni amandmani takve naravi da 
bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog 
prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da 
se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima 
ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije 
odlučivanja. 
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 Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, 
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 
zatraži načelnik, neovisno da li je on predlagatelj. 
 

Članak 38. 
  O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 
načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili 
ne. 
  Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u 
pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim 
amandmanima. 
 

Članak 39. 
  Amandman koji je podnesen u roku postaje 
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o 
njemu se odvojeno ne glasuje: 

- ako ga je podnio predlagatelj 
akta, 

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

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

  
Članak 40. 

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

Članak 41. 
  O amandmanima se glasuje prema redoslijedu 
članaka konačnog prijedloga akta na koje se 
odnose. 
  Ako je na jedan članak konačnog prijedloga 
akta podneseno više amandmana, najprije se 
glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od 
predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o 
ostalim amandmanima. 
  Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 
 
VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM 
POSTUPKU 
 

Članak 42. 
  Iznimno, akt se može donijeti po hitnom 
postupku samo ako to zahtijevaju osobito 
opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog 
akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju 
štetu za Općinu. 
  Za donošenje akata po hitnom postupku, ne 
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 
29. ovog Poslovnika. 
  Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom 
postupku podnosi se prijedlog  akta, a ako 
prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati 
pisanu podršku od 1/2 vijećnika. 
  Prijedlog za donošenje akta po hitnom 
postupku podnosi se predsjedniku Općinskog 

vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice 
Općinskog vijeća. 
  Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja 
upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom 
postupku vijećnicima, te načelniku, ako on  nije 
predlagatelj. 
  

Članak 43. 
 Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom 
postupku prethodno se glasuje bez rasprave o 
opravdanosti razloga za hitan postupak i 
uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se 
raspravlja i odlučuje o aktu. 

 
Članak 44. 

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

Članak 45. 
   Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za 
sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju  proračuna Općine podnosi 
načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, na 
način i u rokovima propisanim zakonom. 
 Načelnik može podneseni prijedlog 
proračuna povući i nakon glasovanja o 
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u 
cjelini. 
     Ako se proračun za narednu godinu ne može 
donijeti prije početka godine za koju se donosi, a 
načelnik ne predloži privremeno financiranje, 
nadležno radno tijelo Općinskog vijeća za 
proračun ili najmanje sedam vijećnika imaju 
pravo predložiti donošenje odluke o privremenom 
financiranju. 
     O prijedlogu proračuna provodi se jedinstvena 
rasprava. 
 

Članak 46. 
  Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju  
proračuna donose se većinom glasova svih 
vijećnika. 
    Ako se u zakonom određenom roku ne donese 
proračun odnosno odluka o privremenom 
financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike 
Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i 
razrješuje načelnika te imenuje povjerenika i 
raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom 
zakonu. 
 
X. VIJEĆNIČKA PITANJA 
 

Članak 47.  
  Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 
načelniku, zamjeniku načelnika i pročelniku 
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upravnog odjela u svezi poslova iz njihovog 
djelokruga rada. 
  Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog 
vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili 
u  pisanom obliku posredstvom predsjednika 
Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti 
kome ga upućuje.  
  Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva 
vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja 
može trajati najviše pet minuta. Pravo 
postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub 
vijećnika, s time da može postaviti samo jedno 
pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet 
minuta.  
  Odgovori na vijećnička pitanja daju se na 
samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju 
se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati 
odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati 
najviše pet minuta. 
  Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom 
može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani 
odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. 
  Načelnik, zamjenik načelnika odnosno 
pročelnik dostavljaju pisani odgovor vijećniku 
posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani 
odgovor svim vijećnicima. 
  

Članak 48. 
 Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku, 
zamjeniku odnosno pročelniku upravnog tijela 
kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, 
precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog 
mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno 
pitanje. 
 Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu 
s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i 
pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim 
odredbama. 
 Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s 
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili 
osobi kojemu je namijenjeno i o tome će 
obavijestiti vijećnika. 
 

Članak 49. 
  Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje 
predstavlja profesionalnu tajnu, načelnik, 
zamjenik načelnika odnosno pročelnik može 
predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili 
na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti 
javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u 
čiji djelokrug rada je to pitanje. 
  

Članak 50. 
  Nakon primljenog odgovora vijećnik može na 
sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o 
odgovoru  i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje 
mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje 
od dvije minute. 
  Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na 
kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio 
Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno 
i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti 
mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje. 
 

XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA 
 

Članak 51. 
  Načelnik podnosi izvješće o svom radu u 
skladu s odredbama Statuta Općine Trpinja. 
 

Članak 52. 
  Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o 
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može 
podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 
  Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora 
biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu 
donošenje zaključka o traženju izvješća 
načelnika. U prijedlogu mora biti jasno 
postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o 
kojem se traži izvješće.    
 

Članak 53. 
  Predsjednik Općinskog vijeća  stavlja 
prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve 
iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava 
nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što 
protekne 30 dana od dana  primitka. 
  

Članak 54. 
 Predstavnik vijećnika koji su podnijeli 
prijedlog za traženje izvješća ima pravo na 
sjednici Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti 
prijedlog. 
 Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se 
očitovati na podneseni prijedlog.  
 

Članak 55. 
     Raspravu o izvješću načelnika Općinsko vijeće 
može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju 
koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća 
pokrenuto ili  donošenjem zaključka kojim se od 
načelnika traži  izvršavanje općih akata 
Općinskog vijeća. 
  

Članak 56. 
 Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za 
traženje izvješća načelnika mogu prijedlog povući 
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. 
 Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika 
nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno 
podudarnom pitanju  ne može se ponovno 
postaviti prije proteka roka od 60  dana od  kada 
je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne 
prihvaća prijedlog za traženje izvješća od 
načelnika.  

 
XII. RED NA SJEDNICI 

 
l. Sazivanje sjednice 

 
Članak 57. 

  Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 
Općinskog vijeća.  
 Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati 
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi 
prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na 
prijedlog načelnika, u roku od 15 dana od dana 
primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u 
pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno 
načelnika. 
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  Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne 
iscrpi utvrđeni dnevni red. 
  Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne 
sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, 
sjednicu će sazvati načelnik u roku od 8 dana. 
  Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog 
članka sjednicu Općinskog vijeća može na 
zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u 
pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 
     Sjednica sazvana na način propisan stavcima 
2.,4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 
15 dana od dana sazivanja. 
     Sjednica sazvana protivno odredbama ovog 
članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 
ništavima. 

 
Članak 58. 

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

2. Dnevni red 
 

Članak 59. 
  Dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu 
za sjednicu.  
  Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge 
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i 
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za 
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog 
dnevnog reda sjednice.  
 

Članak 60. 
 Dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
utvrđuje se u pravilu na početku sjednice. 
  Prilikom utvrđivanja dnevnog reda 
predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni 
predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog 
reda ili da se pojedini predmet izostavi iz 
dnevnog reda. Ako se predlaže dopuna dnevnog 
reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i 
materijal po predloženoj dopuni.  
  Prije glasovanja o prijedlogu izmjene 
dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog 
obrazložiti. 

  O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez 
rasprave. 
  Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije 
se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini 
predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni 
pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o 
hitnosti postupka. 
  Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice 
sukladno odredbama ovog Poslovnika, 
predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni 
dnevni red.  
  Prije prelaska na dnevni red usvaja se 
zapisnik s prethodne sjednice. 
 

Članak 61. 
 Tijekom sjednice ne može se promijeniti 
redoslijed rasprave o pojedinom predmetu 
utvrđenog dnevnog reda. 
 Predlagatelj čiji je predmet uvršten u 
prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog 
prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U 
tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka 
skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da 
prijedlog nije podnijet. 
 

Članak 62. 
     Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti 
prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije 
uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način 
propisan člankom 29. ovog Poslovnika prije 
proteka roka od 3 mjeseca od dana odlučivanja 
Općinskog  vijeća o dnevnom redu. 
 

3. Predsjedavanje i sudjelovanje 
 

Članak 63. 
 Sjednici Općinskog vijeća predsjedava 
predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj 
odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik.   

 
Članak 64. 

 Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni  
koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 
 Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego 
što zatraži i dobije riječ od predsjednika 
Općinskog vijeća. 
 Prijave za govor primaju se čim se otvori 
rasprava.  
 Govornika može opomenuti na red ili prekinuti 
u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća. 
 Predsjednik Općinskog vijeća se brine da 
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom 
govoru. 
 

Članak 65. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima 

riječ po redoslijedu kojim su se prijavili. 
Vijećniku koji želi govoriti o povredi 

Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, 
predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor 
tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute. 

Predsjednik je dužan poslije iznesenog 
prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika 
odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik 
nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se 
odlučuje na sjednici bez rasprave. 



Broj 11. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

70

     Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod 
za koji drži da je netočno izložen i koji je bio 
povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, 
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor 
ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom 
govoru mora ograničiti na ispravak odnosno 
objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže 
od dvije minute. 
 

Članak 66. 
 Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se 
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 
 Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog 
reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, 
svojim upadicama ili na drugi način ometa 
govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe 
koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, 
predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti. 
 Ako govornik i poslije opomene nastavi sa 
ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, 
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, 
a po potrebi i udaljiti  ga sa sjednice. 
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz 
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog 
vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa 
sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja. 

 
Članak 67. 

 Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti 
da govornik o istoj temi može govoriti samo 
jedanput. 
 Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti 
najdulje pet minuta. 
 Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće 
može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i 
dulje. 
 Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji 
su se prijavili za govor u skladu s člankom 65. 
ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i 
tada mogu govoriti još najviše tri minute, 
neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi. 
 

4. Tijek sjednice 
 

Članak 68. 
 Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja 
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća 
utvrđuje nazočnost vijećnika.  
 Vijećnik koji neće prisustvovati  sjednici 
Općinskog vijeća o tome obavještava 
predsjednika Općinskog vijeća ili pročelnika 
upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za 
Općinsko vijeće.  
 Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, 
predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za 
određeni dan i sat. 
 Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju 
kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema 
nazočnosti većine vijećnika. 
 Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika 
predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u 
tijeku sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog 
podrži ½ prisutnih vijećnika. 
 

 
 

5. Odlučivanje 
 

Članak 69. 
 Za donošenje akata na sjednici Općinskog 
vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, 
osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom 
drugačije određeno. 
 

Članak 70. 
 Općinsko vijeće donosi akte većinom danih 
glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća 
nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, 
Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije 
drugačije određeno. 
 Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko 
vijeće donosi slijedeće akte: 

- Statut Općine, 
- Poslovnik Općinskog vijeća, 
- proračun, 
- godišnji izvješće o izvršenju 

proračuna 
- odluku o izboru i razrješenju 

predsjednika i potpredsjednika 
Vijeća 

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

 
6. Glasovanje 

 
Članak 71. 

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

Članak 72. 
  Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje 
rezultat glasovanja. 
  Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru 
glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže 
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja. 
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Članak 73. 
  Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, 
oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća. 
  Na glasačkom listiću prezimena kandidata 
navedena su abecednim redom, a glasuje se na 
način da se zaokruži redni broj ispred prezimena 
kandidata. 
  Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili 
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i 
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”. 
  Glasačke listiće priprema službenik iz članka 
71. stavka 7. ovog Poslovnika. Predsjednik 
Općinskog vijeća može odrediti i određeni broj 
vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog 
glasovanja. 
 

Članak 74. 
  Službenik ili vijećnik koji pomaže 
predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju 
tajnog glasovanja predaje vijećnicima glasačke 
listiće. 
  

Članak 75. 
  U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se 
prekida radi pripreme novih glasačkih listića. 
  Ponovno glasovanje provodi se istim 
postupkom kao i prvo glasovanje. 
 

Članak 76. 
 Vijećnik može glasovati samo jednim 
glasačkim listićem i to osobno. 
 Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem 
su dopisana nova imena, odnosno glasački listić 
koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću 
utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i 
listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata 
od broja koji se bira. 
 

Članak 77. 
  Nakon što su svi nazočni vijećnici predali 
glasačke listiće i nakon što je predsjednik 
Općinskog vijeća objavio da je glasovanje 
završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata 
glasovanja. 
  Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi 
predanih glasačkih listića. 
  Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik 
Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i  
vijećnika koji su mu pomagali kod samog 
glasovanja. 
  Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje 
rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je 
provedeno tajno glasovanje. 
 
XIII. IZBORI I IMENOVANJA 
 

Članak 78. 
 Predsjednika i potpredsjednika Općinskog 
vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i 
u postupku propisanim Statutom Općine i ovim 
Poslovnikom.  

  
Članak 79. 

 Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u 
radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja 

poslove iz njegovog djelokruga za koje ga on 
ovlasti. 
 Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen 
ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik. 
 Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog 
vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti 
predsjednika. 
 

Članak 80. 
 Na prijedlog Povjerenstva za izbor i 
imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se 
pokrenuti postupak  razrješenja predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 Prijedlog se dostavlja predsjedniku 
Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora 
sadržavati obrazloženje prijedloga.  
 Predsjednik, odnosno potpredsjednik 
Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o 
prijedlogu najkasnije u osam (8) dana od dostave 
prijedloga.  
 Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog 
vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 
30 dana od kada je prijedlog zaprimljen. 
 Ako Općinsko vijeće donese odluku o 
razrješenju predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju 
obavljanja dužnosti  im prestaju izborom novog 
predsjednika Općinskog vijeća. 
 

Članak 81. 
 Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća 
mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom 
kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja 
ostavke, a najkasnije tridesetog dana od dana 
podnošenja ostavke.  
 

Članak 82. 
 Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika 
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere 
novog, potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva 
prava i dužnosti predsjednika, dok se ne izabere 
novi predsjednik. 
     Općinsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana 
od donošenja odluke  o razrješenja predsjednika 
izabrati novog predsjednika. 
 

XIV. ZAPISNICI 
 

Članak 83. 
 O radu sjednice vodi se zapisnik. 
 Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu 
sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o 
sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama. 
 U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 
pojedinom predmetu. 
 

Članak 84. 
 Svaki vijećnik ima pravo na početku 
sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti 
primjedbe na zapisnik prethodne sjednice. 
  O osnovanosti primjedbe na zapisnik 
odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se 
primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku 
odgovarajuća izmjena. 
 Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, 
odnosno zapisnik u kojem su suglasno s 
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prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, 
smatra se usvojenim. 
 Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik 
Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.  
 Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva 
upravno tijelo Općine.  

 
Članak 85. 

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

XV. JAVNOST RADA 
 

Članak 86. 
 Sjednice Općinskog Vijeća su javne. 
Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice 
(primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati 
mobitel i dr.). 
 Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog 
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 
predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba 
koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 
 

Članak 87. 
   O radu Općinskog vijeća javnost se 
obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, 
oglasne ploče i objavom na web stranicama 
Općine. 
  Najava održavanja sjednice i materijal za 
sjednicu objavljuju se na službenim web 
stranicama Općine. 
 

Članak 88. 
 Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 
podaci, koji su u skladu s posebnim propisima 
klasificirani određenim stupnjem tajnosti. 
  

Članak 89. 
     Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja 
javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i 
radnih tijela može se dati službeno priopćenje za 
tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu 
odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 

 
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 90. 

 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije.
 Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje 
važiti Poslovnik Općinskog vijeća („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije, broj 
15/09.).  
 
KLASA: 026-02/13-01/01 
URBROJ: 2196/08-01-13-1 
Trpinja, 27.lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikola Lazić 

     Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj  
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12.) i članka 32. stavka 1. 
točke 16. Statuta Općine Trpinja (“Službeni 
vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 
15/09. i 17/11.), Općinsko vijeće Općine Trpinja, 
na 1. sjednici, održanoj dana 27.lipnja 2013. 
godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o izboru Povjerenstva za Statut,  Poslovnik i 

normativnu djelatnost 
 

I. 
     U Povjerenstvo za Statut,  Poslovnik i 
normativnu djelatnost izabrani su: 
1. PANTIĆ STEVO   - za predsjednika, 
2. JOVICA BARVALAC  - za člana, 
3. ZORAN RUDEŽ   - za člana. 
 

II. 
     Ova odluka bit će objavljena u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/13-03/06 
URBROJ: 2196/08-01-13-1 
Trpinja, 27.lipnja 2013. godine 

                 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Lazić 
      
      
 
 
     Na temelju članka 32. stavka 1. tačke 20. 
Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko – srijemske županije, broj 15/09., 
17/11.), Općinsko vijeće Općine Trpinja, na 1. 
sjednici, održanoj dana 27.lipnja 2013. godine, 
donosi 
 

R  J  E  Š  E  N  J  E 
 
I 

     Za predstavnike Općine Trpinja u Skupštinu 
Zajedničkog vijeća Općina Vukovar, imenuju se: 
 
1. ĐORĐE ĐAKOVIĆ, Jocićeva 8., Pačetin,            
                    
2.    VLADO MANOJLOVIĆ, J. Perajlića 13., 
Trpinja.                                           
 

II 
     Donošenjem ovog Rješenja stavlja se van 
snage Rješenje  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko 
– srijemske županije, broj 20/11.). 
 

III 
     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Vukovarsko – srijemske županije. 
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KLASA: 013-02/13-01/02 
URBROJ: 2196/08-01-13-1 
Trpinja, 27. lipnja 2013. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Lazić 
 
 
                          
 
     Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12.) i članka 32. stavka 1. 
točke 15. Statuta Općine Trpinja (“Službeni 
vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 
15/09. i 17/11.), Općinsko vijeće Općine Trpinja, 
na 1. sjednici, održanoj dana 27.lipnja 2013. 
godine, donosi 
 

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

Općine Trpinja 
 

I. 
 PANTIĆ STEVO iz Trpinje, Jovana Perajlića 
59., izabran je za potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Trpinja.  
 

II. 
     Ovo rješenje bit će objavljeno u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/02 
URBROJ: 2196/08-01-13-1 
Trpinja, 27.lipnja.2013. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Lazić 
 
 

                 
     Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(N.N. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12.) i članka 32. 
stavka 1. točke 15. Statuta Općine Trpinja 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije, broj: 15/09. i 17/11.), Općinsko vijeće 
Općine Trpinja, na 1. sjednici, održanoj dana 
27.06.2013. godine, donosi 
 
 

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

Općine Trpinja 
 

I. 
     RUDEŽ ZORAN iz Bršadina, Duje Zaharića 
22., izabran je za drugog potpredsjednika 
Općinskog vijeća Općine Trpinja.  
 

II. 
     Ovo rješenje bit će objavljeno u «Službenom 
vjesniku» Vukovarsko – srijemske županije. 
 

KLASA: 013-03/13-01/03 
URBROJ: 2196/08-01-13-1 
Trpinja, 27.lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikola Lazić 

 
                            

                                         
 
     Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti i 
spašavanju („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 174/04, 79/07 i 38/09.) i članka 5. 
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 40/08. i 44/08.) i članka 
32. stavka 1. točke 19. Statuta Općine Trpinja 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 15/09. i 17/11.), Općinsko vijeće 
Općine Trpinja, na 1. sjednici, održanoj dana 27. 
lipnja 2013. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

 
Članak 1. 

     Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja Općine 
Trpinja (u daljnjem tekstu: Stožer) za obavljanje 
poslova lokalnog značaja iz članka 19. stavka 1. 
alineje 11 Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi («NN» broj: 33/01, 
66/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.), u 
dijelu koji se odnosi na civilnu zaštitu te posebno 
radi usklađivanja priprema i usmjeravanje 
aktivnosti snaga civilne zaštite u zaštiti i 
spašavanju stanovništva i materijalnih dobara i 
okoliša od opasnosti i posljedica prirodnih, 
tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. 
 
Stožer je stručno, operativno i koordinativno 
tijelo koje pruža stručnu pomoć Načelniku 
Općine i priprema akcije zaštite i spašavanja na 
području Općine Trpinja u slučaju katastrofa 
velikih nesreća. 
 

Članak 2. 
     Sukladno članku 4. stavak 2. Pravilnika o 
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ 
broj: 40/08 i 44/08), Stožer zaštite i spašavanja 
osniva se u svakoj jedinici lokalne i područner 
(regionalne) samouprave i na razini Republike 
Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje 
neposredne prijetnje katastrofe i velike nesreće. 
 

Članak 3. 
     Sukladno članku 5. stavak 1. i 2. Pravilnika o 
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ 
broj: 40/08 i 44/08), članovi Stožera, po dužnosti, 
su: 
 

1. JASNA AJDUKOVIĆ,  Zamjenik 
načelnika Općine, načelnik Stožera 
ZiS 
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2. DUŠAN SUZIĆ, Predstavnik 
Odjela za preventivne i planske 
poslove Područnog ureda za ZiS 
Vukovar, član 

3. GORAN ARIZANOVIĆ, 
Zapovjednik vatrogasne zajednice 
općine ili zapovjednik vatrogasne 
postrojbe (DVD-a), član 

4. ZORAN CVETKOVIĆ, 
Predstavnik nadležne policijske 
postaje, član 

 
Članak 4. 

     U Stožer zaštite i spašavanja se još imenuju: 
1. MILORAD PUPOVAC, član 
2. BRANISLAV ZARIĆ, član 
3. SLOBODAN STOKANOVIĆ, član 
4. DRAGOLJUB GAŠPAROVIĆ, član 

 
Članak 5. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 

Članak 6. 
     Donošenjem ove Odluke, prestat će važiti 
Rješenje, KLASA: 551-15/09-01/01; URBROJ: 
2196/08-01-09-105., od  13.07.2009. godine. 
      
KLASA: 551-15/13-01/01 
URBROJ: 2196/08-01-13-1 
Trpinja, 27.lipnja 2013.godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Lazić 
        

 
 
 
     Na temelju članka 34. Zakona o popisu birača 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
19/07.) i članka 32. stavka 1. tačke 20. Statuta 
Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 
srijemske županije, broj 15/09., 17/11.), Općinsko 
vijeće Općine Trpinja, na 1. sjednici, održanoj 
dana 27. lipnja 2013. godine, donosi 
 

R  J  E  Š  E  N  J  A 
o osnivanju Povjerenstva za popis birača 

Općine Trpinja 
 
1. Osniva se Povjerenstvo za popis birača Općine 
Trpinja (u daljem tekstu: Povjerenstvo). 
 

U sastav Povjerenstva imenuju se: 
 

•  PUPOVAC MILORAD  - za  
predsjednika 

•  RUDEŽ ZORAN             - za člana 
•  ĐAKOVIĆ ĐORĐE        - za člana 

 
•  STANIĆ GORAN - za zamjenika 

predsjednika           
•  KAŠTROPIL VLADIMIR - za 

zamjenika člana 
•  VUKAS RADISLAV  - za zamjenika 

člana 

2. Zadatak Povjerenstva iz točke 1. ovog rješenja 
je da provjerava pravilnost popisa birača, 
odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu ili 
ispravak popisa birača koje nije uvažio nadležni 
organ uprave koji vodi popis i potvrđuje popis 
birača. 
 
3. Donošenjem ovog rješenja zamjenjuje se 
Rješenje o osnivanju  Povjerenstva za popis 
birača Općine Trpinja («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko - srijemske županije, br. 17/11.). 
 
4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko – srijemske županije. 
 
KLASA: 013-02/13-01/01 
URBROJ: 2196/08-01-13-1 
Trpinja, 27.lipnja 2013.godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Lazić 
        

 
 
 
     Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od 
elementarnih nepogoda („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 73/97.) i članka 32. 
stavka 1. tačke 20. Statuta Općine Trpinja 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske 
županije, broj 15/09., 17/11.), Općinsko vijeće 
Općine Trpinja, na 1. sjednici, održanoj dana 
27.lipnja 2013. godine, donosi 
 

R  J  E  Š  E  N  J  E 
o imenovanju Općinskog povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 
1. Imenuje se Općinsko povjerenstvo za 

procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda (u daljem tekstu: 
Povjerenstvo). 
 

     U sastav Povjerenstva imenuju se: 
 
1. MANOJLOVIĆ VLADO   - za  predsjednika 
2. ZARIĆ BRANISLAV        - za člana 
3. PETRUŠIĆ ELVIS             - za člana 
 

2. Zadatak Povjerenstva iz točke 1. ovog 
rješenja je: 

− utvrđuje štetu za područje 
Općine Trpinja, te organizira i 
usklađuje njezinu procjenu, 

− surađuje s županijskim 
povjerenstvom, 

− potvrđuje štetu, za čije 
otklanjanje, odnosno 
ublažavanje se odobravaju 
sredstva iz Proračuna Općine, 

− državnom povjerenstvu 
predlaže odobrenje žurne 
pomoći prema žurnom 
postupku, na temelju izvješća i 
mišljenja županijskog 
povjerenstva, 
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− daje podatke za proglašenje 
elementarne nepogode, 

− županijskom povjerenstvu 
prijavljuje štetu prema 
redovitu postupku, 

− za Poglavarstvo Općine i 
županijsko povjerenstvo 
izrađuje izvješća o štetama i 
utrošku sredstava pomoći 
 

3. Donošenjem ovog rješenja zamjenjuje 
se Rješenje o imenovanju Povjerenstva 
za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko - srijemske županije, broj 
15/09., 17/11.). 

 
4. Ovo rješenje stupa na snagu danom 

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

 
KLASA: 320-12/13-01/01 
URBROJ: 2196/08-01-13-1 
Trpinja, 27.lipnja 2013.godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Lazić 
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OPĆINA VOĐINCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

 
     Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) Samoupravi („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 86/08, 61/11), Uredbe o 
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 74/10), članka 75. 
Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 7/09)  i članka 
52. Statuta Općine Vođinci („Službeni  vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/09), 
Općinski načelnik Općine Vođinci dana 28.lipnja 
2013.godine, donosi 
 
I.Izmjene i dopune  Pravilnika o unutarnjem 
redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Vođinci 
 

Članak 1. 
     U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Vođinci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
13/10)  u članku 4. pod 1. Službeničko mjesto 
broj 1. stavak 2. Poslovi službeničkog mjesta 
dodaje se redni broj 6.koji glasi  
6.arhiviranje i poslovi arhive. 
 

Članak 2. 
     U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Vođinci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
13/10)  u članku  4. pod  2. Službeničko mjesto 
broj 2. Poslovi službeničkog mjesta briše se redni 
broj 3. arhiviranje i poslovi arhive. 
Redni broj 4. izrada i priprema pojedinačnih akata 
postaje članak 3.  
Redni broj 5. ostali poslovi po nalogu 
nadređenoga postaje članak 4. 
 

Članak 4. 
     Članak 9. se nadopunjuje se sa stavkom II. 
koji glasi: 
Raspored radnih  prostorija u općini Vođinci  
organizira se na način da se ured  načelnika nalazi 
u drugom dijelu  ureda  pročelnice Jedinstvenog 
upravnog odjela. 
Ured referenta nalazi se u vijećnici bivšem 
matičnom uredu. 
 

Članak 5. 
     Ostale stavke Pravilnika o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vođinci 
ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 6. 
      Ove Izmjene i dopune Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela  

 
Općine stupaju na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se  na oglasnoj ploči Općine Vođinci i 
u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA:030-02/13-01/01 
URBROJ:2188/14-13-01 
Vođinci, 28. lipnja 2013.godine                                                                   
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
Martin Kordić 
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OPĆINA VRBANJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
  Na temelju članka  39. st. 2 i čl. 43. Zakona o 
Proračunu ("Narodne novine“ Republike Hrvatske, 
broj 87/08 i 136/12), te članka 30. Statuta Općine 
Vrbanja ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 5/13) i članka 27. Poslovnika 
Općinskog  vijeća Vrbanja, Općinsko vijeće 
Vrbanja na svojoj 2. sjednici održanoj dana 28. 
lipnja 2013. godine,  donijelo je     
 

  ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA 

OPĆINE VRBANJA ZA 2013. GODINU 
 

I. OPĆI DIO  
 

Članak 1. 
   U  Proračunu  Općine Vrbanja za 2013. godinu 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 16/12), članak 1. mijenja se i glasi: 
"Proračun općine Vrbanja za 2013. godinu sastoji se 
od : 

 

   PROMJENA   

  PLANIRANO IZNOS (%) 
NOVI 
IZNOS 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA     

    Prihodi poslovanja 7.958.700,00 1.735.000,00 21,80 9.693.700,00 

    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.010.000,00 40.000,00 3,96 1.050.000,00 

    Rashodi poslovanja 6.470.532,77 1.485.000,00 22,95 7.955.532,77 

    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.394.000,00 290.000,00 12,11 2.684.000,00 

    RAZLIKA – MANJAK 104.167,23 0,00 0,00 104.167,23 

      

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA     

    Primici od financijske imovine i zaduživanja 95.832,77 0,00 0,00 95.832,77 

    Izdaci za financijsku imovinu i otplate 
zajmova 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -104.167,23 0,00 0,00 -104.167,23 

      

    VIŠAK/MANJAK + NETO 
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Članak 2. 
    Članak 2. mijenja se i glasi: “Prihodi i izdaci po 
pozicijama, broju konta, odjeljcima i osnovnim 
računima utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, a 
primici i izdaci po skupinama, podskupinama, 
odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se 
računom financiranja u općem i posebnom dijelu 
Proračuna za 2013. godinu kako slijedi: 



 

B
roj 11.                                            "SLU

ŽB
EN

I V
JESN

IK
"                                    Stranica     78 

 

BROJ     PROMJENA     

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS 

922 Višak/manjak prihoda 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 9.064.532,77 1.775.000,00 19,58 10.839.532,77 

6 Prihodi poslovanja 7.958.700,00 1.735.000,00 21,80 9.693.700,00 

61 Prihodi od poreza 3.055.100,00 0,00 0,00 3.055.100,00 

611 Porez i prirez na dohodak 2.930.000,00 0,00 0,00 2.930.000,00 

612 Porez na dobit 100,00 0,00 0,00 100,00 

613 Porezi na imovinu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

614 Porezi na robu i usluge 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 

64 Prihodi od imovine 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 

641 Prihodi od financijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

642 Prihodi od nefinancijske imovine 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 3.118.000,00 1.476.000,00 47,34 4.594.000,00 

651 Administrativne (upravne) pristojbe 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 

652 Prihodi po posebnim propisima 1.656.000,00 1.516.000,00 91,55 3.172.000,00 

653 Komunalni doprinosi i naknade 1.450.000,00 -40.000,00 -2,76 1.410.000,00 

66 Ostali prihodi 1.460.600,00 259.000,00 17,73 1.719.600,00 

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 1.460.600,00 259.000,00 17,73 1.719.600,00 

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

683 Ostali prihodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.010.000,00 40.000,00 3,96 1.050.000,00 

71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 950.000,00 40.000,00 4,21 990.000,00 

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 950.000,00 40.000,00 4,21 990.000,00 

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 95.832,77 0,00 0,00 95.832,77 

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 95.732,77 0,00 0,00 95.732,77 
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812 
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, 
građanima i kućanstvima 95.732,77 0,00 0,00 95.732,77 

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 100,00 0,00 0,00 100,00 

832 
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u 
javnom sektoru 100,00 0,00 0,00 100,00 

 
 
BROJ     PROMJENA     

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS 

UKUPNO RASHODI / IZDACI 9.064.532,77 1.775.000,00 19,58 10.839.532,77 

3 Rashodi poslovanja 6.470.532,77 1.485.000,00 22,95 7.955.532,77 

31 Rashodi za zaposlene 1.649.194,00 250.000,00 15,16 1.899.194,00 

311 Plaće 1.127.194,00 250.000,00 22,18 1.377.194,00 

312 Ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 

313 Doprinosi na plaće 477.000,00 0,00 0,00 477.000,00 

32 Materijalni rashodi 2.323.500,00 895.000,00 38,52 3.218.500,00 

321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

322 Rashodi za materijal i energiju 142.500,00 16.000,00 11,23 158.500,00 

323 Rashodi za usluge 1.890.000,00 837.000,00 44,29 2.727.000,00 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 241.000,00 42.000,00 17,43 283.000,00 

34 Financijski rashodi 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 

342 Kamate za primljene zajmove 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 

343 Ostali financijski rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

38 Donacije i ostali rashodi 2.407.838,77 340.000,00 14,12 2.747.838,77 

381 Tekuće donacije 2.305.838,77 335.000,00 14,53 2.640.838,77 

382 Kapitalne donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

383 Kazne, penali i naknade štete 2.000,00 5.000,00 250,00 7.000,00 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.394.000,00 290.000,00 12,11 2.684.000,00 

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 
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412 Nematerijalna imovina 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.993.000,00 290.000,00 14,55 2.283.000,00 

421 Građevinski objekti 1.921.000,00 285.000,00 14,84 2.206.000,00 

422 Postrojenja i oprema 72.000,00 5.000,00 6,94 77.000,00 

43 
Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale 
vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

542 
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih 
institucija u javnom sektoru 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 
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II.  POSEBNI DIO  
 

  BROJ     PROMJENA     

POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS 

P025 922 Višak/manjak prihoda 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

UKUPNO RASHODI / IZDACI 9.064.532,77 1.775.000,00 19,58 10.839.532,77 

 3 Rashodi poslovanja 6.470.532,77 1.485.000,00 22,95 7.955.532,77 

 31 Rashodi za zaposlene 1.649.194,00 250.000,00 15,16 1.899.194,00 

R001 311 Plaće za redovan rad 501.590,00 0,00 0,00 501.590,00 

R002 311 Troškovi plaća po programu J.Kosor 358.404,00 0,00 0,00 358.404,00 

R0021 311 PLAĆE  JAVNI  RADOVI 267.200,00 250.000,00 93,56 517.200,00 

R003 312 Darovi 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 

R004 313 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 

R005 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 162.000,00 0,00 0,00 162.000,00 

R006 313 Doprinosi za zapošljavanje 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

R007 313 POREZ  NA OD  PLAĆA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 

 32 Materijalni rashodi 2.323.500,00 895.000,00 38,52 3.218.500,00 

R008 321 Naknade za prijevoz na službenom putu uzemlji 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R009 321 Naknade za prijevoz DNEVNICEi  PUK 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

R010 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 

R011 321 
NAKNADA  ZA  PRIJEVOZ  S POSLA  I  NA  POSAO  
PUK 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 

R012 322 Uredski materijal 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 

R013 322 UREDSKI  MATERIJAL  PUK 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

R014 322 Električna energija 50.000,00 14.000,00 28,00 64.000,00 

R015 322 Motorni benzin i dizel gorivo OV 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

R0152 322 Potrošen  plin  za  grijanje 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 

R016 322 Motorni benzin i dizel gorivo PUK 7.000,00 2.000,00 28,57 9.000,00 

R017 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 
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R018 322 
MATERIJAL I  SREDSTVA  ZA  UREĐENJE  KUĆE  I  
OKUĆNICE  PUK 500,00 0,00 0,00 500,00 

R019 323 Usluge telefona, telefaksa OV 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 

R020 323 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

R021 323 Usluge telefona, telefaksa    PUK 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R022 323 
ODRŽ  NERAZVRS  CESTA LEN -NOGOST ,TRŽNICA 
MOSTOVA IGROBLJA 400.000,00 200.000,00 50,00 600.000,00 

R0221 323 UREĐENJE  TRGA  I  TRŽNICA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

R023 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opr 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

R0231 323 TEKUĆE  ODRŽAVANJE  OBJEKATA 100.000,00 180.000,00 180,00 280.000,00 

R0232 323 ODRŽAVANJE  WEB  STRANICE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

R024 323 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaOV prijevoznih 
sre 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R025 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznihPUK 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R026 323 Tisak PRETPLATA  NA  ČASOPISE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

R027 323 Ostale usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 18.000,00 360,00 23.000,00 

R028 323 GORIVO   ZA  KOŠENJE    PUK 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R029 323 Opskrba vodom 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R030 323 Deratizacija i dezinsekcija 40.000,00 30.000,00 75,00 70.000,00 

R031 323 KOMUNALNE USLUGE 350.000,00 150.000,00 42,86 500.000,00 

R032 323 iZDACI  ZA  SLIVNE  VODE  HRVATSKE  VODE 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 

R033 323 IZDACI  ZA  JAVNU  RASVJETU 350.000,00 50.000,00 14,29 400.000,00 

R034 323 ODRŽAVANJE  KOSILICA  ZA  KOŠENJE  PUK 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R035 323 Laboratorijske usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R036 323 ZDRAVSTVENI  PREGLED  DJELATNIKA  PUK 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

R0361 323 ZDRAVSTVENI  PREGLED  DJELATNIKA  JR 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 

R038 323 
OSTALE  INTELEKTUALNE  USLUGE  SNIMANJE 
ZEMLJIŠTA  RH 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R0380 323 
Intelektualne i ost. usl IZRADA  PROSTORNOG  PLANA 
IZMJENA ,DOPUNA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 



 

B
roj 11.                                            "SLU

ŽB
EN

I V
JESN

IK
"                                    Stranica     83 

R039 323 
INTELE USL  POVJERENSTVA  ZA  UVOĐENJE  U  
POSJED 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

R0390 323 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 10.000,00 100,00 20.000,00 

R0391 323 INTELEKTUALNE USLUGE  TROŠKOVI  SUDA 10.000,00 5.000,00 50,00 15.000,00 

R040 323 
NAKNADE  ZA  POVJERENSTVO ZA  ŠTEET   DRUGI  
DOHODAK 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R0401 323 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 60.000,00 144.000,00 240,00 204.000,00 

R041 323 USLUGE   EDUKACIJE  DJELATNIKA   PUK 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

R0411 323 Osposobljavanje  radnika JR  za rad  sa  strojevima 5.000,00 5.000,00 100,00 10.000,00 

R042 323 Usluge ažuriranja računalnih baza 20.000,00 45.000,00 225,00 65.000,00 

R0513 323 RADNA  ODJEĆA  I  OBUĆA  JR 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R037 329 SUFINANCIRANJE ZA PUK -PLAĆA 0,00 0,00 0,00 0,00 

R043 329 NAKNADE ZA SJEDNICE VIJEĆA 40.000,00 30.000,00 75,00 70.000,00 

R044 329 Premije osiguranja  HBOR zgrada  općine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R045 329 Premije osiguranja prijevoznih sredstava OV 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 

R046 329 Premije osiguranja prijevoznih sredstava PUK 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

R0461 329 PREMOJA  OSIG  DJELATNIKA OV 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

R04612 329 Premije osiguranja  DJELATNIKA  JP 2.000,00 2.000,00 100,00 4.000,00 

R047 329 Reprezentacija 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 

R048 329 TROŠKOVI  DANA  OPĆINE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R049 329 Ostali nespi rash poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 

R050 329 OSTALI  IZDACI  ZA  PUK 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 

R0501 329 OSTALI  NESPOM  RASHODI  JR 1.000,00 10.000,00 1.000,00 11.000,00 

R051 329 STALNA  PRIČUVA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 

R0511 329 RADNA  ODJEĆA  I  OBUĆA  PUK 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R0512 329 FINANCIRANJE  CZ  I  ZAŠTITA  I  SPAŠAVANJE  OV 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

 34 Financijski rashodi 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 

R052 342 KAMATE HBOR 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 

R053 343 Usluge platnog prometa 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 
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 38 Donacije i ostali rashodi 2.407.838,77 340.000,00 14,12 2.747.838,77 

R054 381 TRANSFER ZA  POTREBE KULTURE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R055 381 TRANSFERI  ZA  CVELFERIJU 120.000,00 20.000,00 16,67 140.000,00 

R056 381 Tekuće donacije sportskim društvima 10.000,00 20.000,00 200,00 30.000,00 

R05601 381 NK  VRBANJA 130.000,00 20.000,00 15,38 150.000,00 

R05602 381 NK  SLAVONIJA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 

R05603 381 NK SRIJEMAC 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 

R05604 381 ŠTK  VRBANJA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R05605 381 ŠRU  SPAČVA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R05606 381 ŠRU  ŠTUKA  SOLJANI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

R05607 381 LU  SOKOL  SOLJANI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R05608 381 LU  SRNJAK  VRBANJA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R05609 381 LU VEPAR  STROŠINCI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R05610 381 TAEKWOONDO  KLUB  VINKOVCI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R057 381 TRANSFER PREDŠKOLSKOG ODGOJA 132.923,77 30.000,00 22,57 162.923,77 

R058 381 STUDENTSKI  KREDITI 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 

R059 381 TRANSFER  ZA  VZO  VRBANJA  4,5%PP 250.000,00 50.000,00 20,00 300.000,00 

R060 381 POTICAJ  MALOG  GOSOPODARSTVA 1% 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

R061 381 
POTICAJ I  EDUKACIJA  OBITELJSKO POLJOPRI. 
GOSPODSRSTVA 300.000,00 50.000,00 16,67 350.000,00 

R062 381 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

R06201 381 KUD  SLAVONIJA  SOLJANI 15.000,00 5.000,00 33,33 20.000,00 

R06202 381 KUD  POSAVAC  VRBANJA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

R06203 381 KUD  SELJAČKA  SLOGA  STROŠINCI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

R06204 381 MATICA  SLOVAČKA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

R06205 381 UDRUGA  POSJED  VRBANJA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

R06206 381 PČELARI  CVELFERIJE VRBANJA 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 

R06207 381 TS  SLAVONSKA  IDILA  STROŠINCI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R06208 381 UDRUDA  SALDIS  SOLJANI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 



 

B
roj 11.                                            "SLU

ŽB
EN

I V
JESN

IK
"                                    Stranica     85 

R06209 381 UDRUGA  MLADIH  STROŠINCI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R06210 381 KULTURNI  CENTAR  MLADIH 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R0623 381 
Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama  
DOMZDR 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R06230 381 HRVATSKA  POŠTA  SUFINSNCIRANJE 58.135,00 10.000,00 17,20 68.135,00 

R0628 381 PREVENCIJA  PROTIV  ZLOPORABE  DROGE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R062800 381 LAG 20.000,00 20.000,00 100,00 40.000,00 

R062801 381 UŽ  POTICAJ  SOLJANI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R062802 381 UDRUGA  SLIJEPIH  VSŽ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

R062803 381 UDRUGA  GLUHIH  I  NAGLUHIH  VSŽ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

R062804 381 UDRUGA  DISTROFIČARA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

R062805 381 UHVDDR VRBANJA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

R0629 381 ZAŠTITA  POTROŠAČA 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 

R063 381 SOCIJALNI  PROGRAM  VRBANJA  5% 130.000,00 70.000,00 53,85 200.000,00 

R064 381 TRANSFER  CRVENOM  KRIŽU 0,05% 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

R065 381 TRANSFER  ZA PRIJEVOZ 230.000,00 20.000,00 8,70 250.000,00 

R0651 381 NAKNADE  ZA  ĐAČKE  DOMOVE 100.000,00 20.000,00 20,00 120.000,00 

R066 381 TRANSFER  ZA  VTV   VINKOVCI 29.280,00 0,00 0,00 29.280,00 

R075 381 OŠ  SOLJANI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R077 381 NOVA  ŠKOLA  VRBANJA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R067 382 TRANSFERI   ŽUPNIM  UREDIMA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

R068 383 
NAKNADE ŠTETE PRI IZGRADNJI INFRASTRUKTURE  
GRAĐANIMA 2.000,00 5.000,00 250,00 7.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.394.000,00 290.000,00 12,11 2.684.000,00 

 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 

R0790 411 
KUPOVINA  ZEMLJIŠTA (PREČISTAČ  ZA  
KANALIZACIJU) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

R088 412 TEHNIČKA   DOKUMENTACIJA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.993.000,00 290.000,00 14,55 2.283.000,00 

R069 421 STAN  DOKTORA  U  VRBANJI  K.LJ.  POSAVSKOG  3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 
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R070 421 STAN  DOKTORA  U  SOLJANIMA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R071 421 DOM KULTURE  SOLJANI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 

R072 421 DOM  KULTURE  VRBANJA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R073 421 
ZGRADA  OPĆINE  VRBANJA(stara  škola)-ZGRADEA 
POLICIJE 20.000,00 5.000,00 25,00 25.000,00 

R074 421 DOM  KULTURE  STROŠINCI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

R0741 421 LR  DOM  SOLJANI 150.000,00 30.000,00 20,00 180.000,00 

R076 421 ŠKOLA  STROŠINCI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R078 421 ASFALTIRANJE  CESTA  I  PARKIRALIŠTA 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 

R079 421 VODOVOD  SOLAJNI STROŠINCI  I  VRBANJA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

R0791 421 KANALIZACIJA  OPĆINE  VRBANJA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R080 421 
RASVJETNA  TIJELA   VRBANJA- SOLJANI 
STROŠINCI 250.000,00 50.000,00 20,00 300.000,00 

R081 421 DJEČJA  IGRALIŠTA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R082 421 Spomenici (povijesni, BRANITELJIMA 10.000,00 20.000,00 200,00 30.000,00 

R0821 421 GROBLJA  OV 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 

R083 421 SUFINANCIRANJE   DEPONIJE  ODLAG.  SMEĆA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

R0831 421 NOGOMETNA IGRALIŠTA OPĆINE VRBANJA 300.000,00 180.000,00 60,00 480.000,00 

R0871 421 
IZGRADNJA INFRASTRUKTURE  ZA  POSLOVE  
ZONE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

R0832 422 OPREMA  ZA   IGRALIŠTA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

R084 422 Računala i računalna oprema 15.000,00 5.000,00 33,33 20.000,00 

R085 422 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

R0851 422 UREDSKI  NAMJEŠTAJ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R086 422 KOSILICE  ZA  RAD  PROGRAMA  PUK 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

R087 422 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

R0891 422 Instrumenti, uređaji i RAMOVI  ZA  SLIKE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

R0892 422  OPREMA  DOM  VRBANJA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

 43 
Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena 
djela i ostale vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 
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R089 431 Ostale nespomenute vrijednosti SITAN INVENTAR 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

R090 542 OTPLATA  ZAJMA  HBOR 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 
 

Članak 3. 
      Izmijene i dopune Proračuna Općine Vrbanja za 
2013. godinu  stupaju  na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije.    
 
KLASA: 400-08/13-01/1368 
URBROJ:  2212/08-01/01-13-1 
Vrbanja,  28. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Željko Žaper 

                      
 
        



Broj 11. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

88

     Temeljem čl. 22. i čl. 30. Zakona o socijalnoj 
skrbi (“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 
33/12), te čl.30. Statuta Općine Vrbanja („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 5/13 
), Općinsko vijeće Općine Vrbanja, na svojoj 2. 
sjednici održanoj dana 28. lipnja 2013. godine, 
donosi   
 

ODLUKU O II IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ODLUKE O PRAVIMA IZ SOCIJALNE 

SKRBI OPĆINE VRBANJA 
 

Članak 1. 
     Članak 15.  Odluke o pravima iz socijalne skrbi 
Općine Vrbanja, KLASA: 021-05/12-01/676 
URBROJ: 2212/08-01/01-12-1 od 23. veljače 2012. 
godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 2/12), mijenja se i glas: 
 
 „Pravo na jednokratnu pomoć za rođenje djeteta 
kao pomoć za nabavu opreme za novorođenče ima 
jedan od roditelja koji ima prijavljeno prebivalište i 
boravi na području Općine Vrbanja u trajanju 
najmanje dvije godine neposredno prije rođenja 
djeteta, bez obzira na mjesto rođenja djeteta, te 
imovinskom stanju i prihodima korisnika. 
 
Sredstva za jednokratne pomoći za rođenje djeteta 
osiguravaju se u proračunu Općine Vrbanja. 
 
Visina jednokratne pomoći za rođenje djeteta iznosi 
5.000,00 kuna za svako novorođeno 
dijete. 
 
Prijava za ostvarivanje jednokratne pomoći podnosi 
se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja 
u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta za koje se 
podnosi  prijava. 
 
Uz prijavu se prilažu dokazi o prebivalištu oba 
roditelja (preslika osobne iskaznice) uvjerenje o 
prebivalištu roditelja koji ima prijavljeno 
prebivalište na području Općine Vrbanja u trajanju 
najmanje dvije godine prije rođenja djeteta (ne 
starije od 30 dana), izvadak iz matice rođenih za 
dijete za koje se podnosi prijava, preslika računa 
podnositelja prijave, potvrda Općine Vrbanja o 
nepostojanju duga prema Općini. 
 
Upravni odjel obrađuje prijavu i provjerava uvjete, 
u roku od 30 dana od podnošenja prijave.“ 
 

Članak 2. 
     U preostalom dijelu Odluka o pravima iz 
socijalne skrbi Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/12) ostaje ne 
promijenjena. 
 

Članak 3. 
     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-
srijemske županije. 
 

 KLASA: 021-05/13-01/1367 
URBROJ: 2212/08-01/01-13-1 
Vrbanja, 28. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Željko Žaper 

 
 
 
 
   Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja 
("Službeni vjesnik” Vukovarsko-  srijemske 
županije, broj 5/13), članka 27.  Poslovnika 
općinskog vijeća Općine Vrbanja i članka 7. Odluke 
o osnivanju kulturnog vijeća Općine Vrbanja, 
općinsko vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj  dana  
28. lipnja 2013.  godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
o imenovanju Kulturnog vijeća Općine Vrbanja 

 
I. 

     Za članove Kulturnog vijeća Općine Vrbanja 
imenuju se: 
 

1. Karolina Žaper  
2. Marija Vukoja 
3. Marija Okanović 
4. Tomislav Lunka  
5. Mira Sučić  
6. Ivan Šušnjara  
7. Ivan Ćosić-Bukvin  
8. Krešimir Pavlović  

 
II. 

      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-
srijemske županije. 
                                                                                                                
KLASA: 612-01/13-01/1365   
URBROJ:  2212/08-01/01-13-1 
Vrbanja,  28. lipnja 2013. godine  
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Željko Žaper 

 
 
 
 
    Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-  srijemske 
županije, broj 5/13) i članka 27.  Poslovnika 
općinskog vijeća Općine Vrbanja, Općinsko vijeće 
na svojoj 2. sjednici održanoj  dana  28. lipnja 2013.  
godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine 

Vrbanja 
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I. 
  Za članove Socijalnog vijeća Općine Vrbanja 
imenuju se: 
 

1. Ivica Sep - predsjednik 
2. Gracijela Stiba - član 
3. Ilija Vidaković - član 
4. Ivo Lukić – član 
5. Drago Perij - član 
6. Josip Vukoja - član 
7. Martin Begić - član 

  
II. 

     Socijalno vijeće donosi zaključke o korištenju 
prava i sredstava iz Socijalnog programa Općine 
Vrbanja, sukladno Odluci Općinskog vijeća o 
pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja i Zakonu 
o socijalnoj skrbi. 
      

III. 
     Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
KLASA:550-01/13-01/1361                    
URBROJ:  2212/08-01/01-13-1 
Vrbanja,  28. lipnja 2013. godine  

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Željko Žaper 
 
 
 
 
      Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 5/13) i članka 27. Poslovnika Općinskog 
vijeća Vrbanja, Općinsko vijeće Vrbanja na svojoj 
2. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2013. godine, 
donosi  

 
ODLUKU 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 
PROCJENU ŠTETA 

OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 
                                         

I. 
    Imenuje se Povjerenstvo za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda na području  Općine 
Vrbanja u sastavu:   
                      
1. Drago Perij - predsjednik                  
2. Ivan Brčić - član 
3. Branko Šimić - član 
4. Lucijan Petrović - član 
5. Stjepan Vidaković - član 
                

II. 
       Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda, KLASA: 320-12/09-
01/1503, URBROJ: 2212/08-01/01-09-1 od 13. 
srpnja  2009. godine. 

III. 
      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
KLASA: 320-12/13-01/1366                      
URBROJ: 2212/08-01/01-13-1 
Vrbanja, 28. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Željko Žaper 

 
             
 
 
    Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, 
broj 5/13) i članka 27. Poslovnika Općinskog  
vijeća Vrbanja, Općinsko vijeće Vrbanja na svojoj  
2. sjednici održanoj dana  28. lipnja 2013. godine, 
donijelo je  
 

ODLUKU 
O IZBORU KOMISIJE ZA STATUT I 

POSLOVNIK 
                                         

I. 
              U Komisiju za Statut i Poslovnik izabrani 
su: 
 
1.  Željko Žaper     – predsjednik  
2.  Goran Mihalj    – član 
3.  Ilija Vidaković  – član 
4.  Renata Sučić    – član 
5.  Goran Ducić   – član 
 

II. 
    Ova Odluka objavit će se u "Službenom 
vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/1358                         
URBROJ: 2212/08-01/01-13-1      
Vrbanja,  28. lipnja 2013. godine  

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Željko Žaper 
 
                               
 
 
    Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, 
broj 5/13) i članka 27. Poslovnika Općinskog  
vijeća Vrbanja, Općinsko vijeće Vrbanja na svojoj  
2. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2013.  godine, 
donijelo je  
  

O D L U K U 
O  IZBORU POTPISNIKA ZA POTPISIVANJE 

DOKUMENTACIJE 
PLATNOG PROMETA OPĆINE VRBANJA 
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I. 
         Za potpisnike dokumentacije platnog prometa 
Općine Vrbanja izabrani su: 
 
1.  Ivica Sep – načelnik Općine Vrbanja 
2.  Željko Žaper – predsjednik općinskog vijeća 
3.  Gracijela Stiba – zamjenica načelnika Općine 
Vrbanja 
 

II. 
        Donošenjem ove odluke prestaje važiti Odluka 
o izboru potpisnika za potpisivanje dokumentacije 
platnog prometa Općine Vrbanja koje je donijelo 
Općinsko vijeće 13.srpnja 2009. godine, KLASA: 
013-03/09-01/1499, URBROJ: 2212/08-01/01-09-1.  
 

III. 
      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-
srijemske Županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/1360                        
URBROJ: 2212/08-01/01-13-1        
Vrbanja,  28. lipnja  2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Željko Žaper 

 
 
 
 
    Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, 
broj 5/13) i članka 27. Poslovnika Općinskog  
vijeća Vrbanja, Općinsko vijeće Vrbanja na svojoj  
2. sjednici održanoj dana  28. lipnja 2013. godine   
donijelo je 
 

ODLUKU 
O IZBORU KOMISIJE ZA PRORAČUN I 

FINANCIJE 
 

I. 
     U Komisiju za proračun i financije Općine 
Vrbanja izabrani su: 
1.  Goran Mihalj - predsjednik  
2.  Igor Ivkić -  član 
3.  Renata Sučić - član 
             

II. 
     Ova Odluka objavit će se u "Službenom 
vjesniku" Vukovarsko-srijemske Županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/1359                         
URBROJ: 2212/08-01/01-13-1      
Vrbanja, 28. lipnja 2013. godine  

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Željko Žaper 
 
 
                       

                           
    Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, 
broj 5/13) i članka 27. Poslovnika Općinskog  
vijeća Vrbanja, Općinsko vijeće Vrbanja na svojoj  
2. sjednici održanoj dana  28. lipnja 2013. godine, 
donijelo je  
 

ODLUKU 
O IZBORU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU 

NATJEČAJA 
I OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 

                                         
I. 

  U Povjerenstvo za provedbu natječaja i oglasa za 
prijem u radni odnos izabrani su: 
 
1.  Ivica Sep   - predsjednik  
2.  Gracijela Stiba  – član 
3.  Željko Žaper  – član 
4.  Goran Mihalj  – član 
5.  Ilija Vidaković – član 
             

II. 
      Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 

- utvrđuje koje su prijave na natječaj 
pravodobne i potpune, 

- utvrđuje listu kandidata prijavljenih na 
natječaj ili oglas koji ispunjavaju formalne  

- uvjete propisane natječajem ili oglasom, 
- provodi postupak provjere znanja i 

sposobnosti, 
- podnosi izvješće o provedenom postupku. 

 
III. 

    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-
srijemske Županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/1363                         
URBROJ: 2212/08-01/01-13-1      
Vrbanja, 28. lipnja 2013. godine  

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Željko Žaper 
 
                               
                                                                               
 
    Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, 
broj 5/13),  i članka 27. Poslovnika Općinskog  
vijeća Vrbanja, Općinsko vijeće Vrbanja na svojoj  
2. sjednici održanoj dana  28. lipnja 2013. godine,  
donosi  
  

O D L U K U 
o imenovanju povjerenstva za raspolaganje 

nekretninama 
u vlasništvu Općine Vrbanja 
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I. 
             U Povjerenstvo za raspolaganje 
nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:  
 
             1. Ivo Lukić - predsjednik 
             2. Igor Ivkić - član 
             3. Josip Vukoja - član 
 

II. 
     Povjerenstvo iz članka 1. ove odluke provodi 
natječajni postupak sukladno Odluci o raspolaganju 
nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja. 
 

III. 
     Administrativno-tehničke poslove za potrebe 
Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Vrbanja. 
 

IV. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-
srijemske Županije. 
 
KLASA: 944-01/13-01/1364                        
URBROJ: 2212/08-01/01-13-1        
Vrbanja, 28. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Željko Žaper 

 
                                                         
 
 
     Temeljem članka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj  
174/04, izmjenama i dopunama 79/07, 38/09 i 
127/10) i članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj   
40/08. i 44/08.) i članka 30. Statuta Općine Vrbanja 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 5/13.), Općinsko vijeće Općine Vrbanja na 2. 
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine, donosi 
 

O D L U K U 
O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA 
 

Članak 1. 
     Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja Općine 
Vrbanja (u daljnjem tekstu: Stožer) za obavljanje 
poslova lokalnog značaja iz članka 19. stavka 1. 
alineje 11 Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi («NN» broj: 33/01, 66/01 
– vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.), u dijelu koji se 
odnosi na civilnu zaštitu te posebno radi 
usklađivanja priprema i usmjeravanje aktivnosti 
snaga civilne zaštite u zaštiti i spašavanju 
stanovništva i materijalnih dobara i okoliša od 

opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-
tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. 
 
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo 
koje pruža stručnu pomoć Načelniku općine i 
priprema akcije zaštite i spašavanja na području 
Općine Vrbanja u slučaju katastrofa velikih nesreća. 
 

Članak 2. 
     Sukladno članku 4. stavak 2. Pravilnika o 
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj: 
40/08 i 44/08), Stožer zaštite i spašavanja osniva se 
u svakoj jedinici lokalne i područner (regionalne) 
samouprave i na razini Republike Hrvatske, a 
aktivira se kada se proglasi stanje neposredne 
prijetnje katastrofe i velike nesreće. 
 

Članak 3. 
     Sukladno članku 5. stavak 1. i 2. Pravilnika o 
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj: 
40/08 i 44/08), članovi Stožera, po dužnosti, su: 

1. Gracijela Stiba,  Zamjenica načelnika 
općine, načelnik Stožera ZiS 

2. Tomislav Dujmić, Predstavnik Odjela 
za preventivne i planske poslove 
Područnog ureda za ZiS Vukovar, član 

3. Adam Šnajder, Zapovjednik vatrogasne 
zajednice općine Vrbanja, član 

4. Josip Župarić, Predstavnik nadležne 
policijske postaje, član 

 
Članak 4. 

U Stožer zaštite i spašavanja se još imenuju: 
 
1. Miroslav Redl, član 
2. Ivan Šušnjara, član 
3. Ivan Marić, član 
4. Željko Purić, član 
 

Članak 5. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 

Članak 6. 
     Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti 
Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja 
općine Vrbanja, KLASA: 214-01/13-01/836, 
URBROJ: 2212/08-01/01-13-1 od 25. ožujka 2013. 
godine. 
 
KLASA: 214-01/13-01/1362 
URBROJ: 2212/08-01/01-13-1 
Vrbanja, 28. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Željko Žaper 
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P O P I S 
 

ČLANOVA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE VRBANJA 
 
 

TELEFON MOBITEL RED. 
BR. PREZIME IME 

FUNKCIJA U 
STOŽERU 

ZIS-A 

MJESTO 
STANOVANJA ULICA KB. 

kućni posao privatni službeni 

1 STIBA GRACIJELA NAČELNIK SOLJANI VRBANJSKA 5 865-109 863-108 0955395405 0997370428 

2 DUJMIĆ TOMISLAV ČLAN (PPiIP) IVANKOVO ŽRTAVA 
FAŠIZMA  25 377-198 445-284 0918851595 0911121165 

3 ŠNAJDER ADAM ČLAN (DVD) SOLJANI VLADIMIRA 
NAZORA 5 865-271 -- 0992122575 -- 

4 ŽUPARIĆ JOSIP ČLAN (PP) BOŠNJACI TOPOLA 30 849-019 343-628 -- 0992191476 
5 REDL MIROSLAV ČLAN VRBANJA ZELENJAK 3 863-366 863-152 098347696 -- 

6 ŠUŠNJARA  IVAN ČLAN VRBANJA KNEZA LJ. 
POSAVSKOG 1 863-119 -- 098689155 -- 

7 MARIĆ IVAN ČLAN SOLJANI BRAĆE RADIĆA 74 865-082 -- 0958378545 -- 

8 PURIĆ ŽELJKO ČLAN VRBANJA JOSIPA 
KOZARCA 5 863-724 -- 0992180069 -- 
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     Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 
144/12) i članka 30. Statuta Općine Vrbanja 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Vrbanja na 2. sjednici održanoj 28. lipnja 2013. 
godine, donijelo je 
  

O D L U K U 
O II IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  

KOMUNALNOM DOPRINOSU 
  

Članak 1. 
     U Odluci o komunalnom doprinosu, KLASA: 
363-05/06-01/1476,  URBROJ: 2212/08-01/01-06-1 
od 17. srpnja 2006. godine, (“Službeni vjesnik 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/06) i odluci 
o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom 
doprinosu, KLASA: 351-01/11-01/1845,  URBROJ: 
2212/08-01/01-11-1 od 14. listopada 2011. godine, 
(“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj  15/11), u članku 3. dodaje se stavak 
5. , koji glasi: 
 
„Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za 
legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada – 
osnovnih stambenih objekata iznosi 1,00 kn/m3, 
samo ukoliko obveznik komunalnog doprinosa 
podnese zahtjev za legalizaciju građevine, sukladno 

Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama NN br. 86/12).“ 
 

Članak 2. 
     U članku 5. stavak 1. iza riječi „Načelnik Općine 
Vrbanja u potpunosti će Rješenjem osloboditi od 
plaćanja komunalnog doprinosa u slučaju:“  dodaje 
se stavka „ – kada bračni parovi u svojstvu vlasnika 
građevinskog zemljišta i u svojstvu investitora 
grade prvi puta obiteljsku kuću. Ovo pravo može se 
ostvariti samo jednom, te uz zahtjev za oslobađanje 
plaćanja komunalnog doprinosa bračni par prilaže 
izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom pod 
materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju 
da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu 
useljivu obiteljsku kuću ili stan na području RH i da 
istu nisu prodali ili na bilo koji drugi način otuđili.“      
  

Članak 3. 
     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u “Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
KLASA: 351-01/13-01/1369 
URBROJ: 2212/08-01/01-13-1 
Vrbanja, 28. lipnja 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Željko Žaper 
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K a z a l o (11 od 1. srpnja 2013. godine) 
 

GRAD ILOK 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

 

Rješenje o imenovanju Mandatne komisije 3 
Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja 3 
Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka 3 
Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka 3 
Rješenje o imenovanju Odbora za statut i poslovnik 4 
Rješenje o imenovanju Odbora za proračun i financije 4 
Odluka o usvajanju izvješća Komunalija d.o.o. Ilok za 2012. godinu 4 
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Muzeja Grada Iloka 5 
Zaključak o usvajanju revizijskog izvješća 5 
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Iloka za 2013. 5 
Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez 
zasnivanja radnog odnosa 6 

Odluka o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 6 
Odluka o naknadama za rad vijećnika te radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika 7 
Odluka o razrješenju člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 7 
Odluka o imenovanju člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda 8 

Statut Grada Iloka 8 

GRAD ILOK 

AKTI GRADONAČELNIKA 

 

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Iloka 23 
Odluka o dodjeli novčane pomoći učenicima VIII razreda Osnovne škole "Dr. F. Tuđman" 
Šarengrad 25 

Odluka o dodjeli novčane pomoći učenicima VIII razreda Osnovne škole Julija Benešića Ilok 25 
Odluka o dodjeli novčane pomoći maturantima - učenicima Srednje škole Ilok 26 
Odluka o razrješenju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada Iloka 26 
Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada Iloka 26 
Odluka o provođenju programa “Pomoć u kući starijim osobama” za 2013. godinu 26 

OPĆINA CERNA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o izboru Mandatne komisije 28 
Zaključak 28 
Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 28 
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Cerna 28 
Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Cerna 28 
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Odluka o visini naknade troškova predsjedniku Općinskog vijeća Općine Cerna 29 
Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskom načelniku i zamjeniku općinskog 
načelnika 29 

OPĆINA JARMINA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zaključak o verifikaciji mandata članovima Općinskog vijeća Općine Jarmina 30 
Rješenje o izboru Mandatne komisije 30 
Rješenje o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje 30 
Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća 30 
Rješenje o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 31 
Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun 31 
Rješenje o izboru Odbora za socijalnu skrb 31 
Rješenje o izboru Odbora za kulturu 31 
Rješenje o izboru Odbora za sport 32 
Rješenje o izboru Odbora za branitelje 32 

OPĆINA NIJEMCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 33 
Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja 33 
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Nijemci 33 
Odluka o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nijemci 33 
Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nijemci 34 

OPĆINA STARI JANKOVCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegovih zamjenika 35 
Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun 35 
Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o grobljima 36 
Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 36 
Odluka o imenovanju Uprave groblja Općine Stari Jankovci 39 
Odluka o imenovanju upravitelja Vlastitog pogona 39 

OPĆINA ŠTITAR 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Štitar 40 
Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije o verifikaciji mandata članova Općinskog 
vijeća Općine Štitar 40 

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Štitar 40 
Rješenje o izboru I potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Štitar 41 
Rješenje o izboru II potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Štitar 41 
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Rješenje 41 
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća 
Općine Štitar 42 

OPĆINA TORDINCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Pravilnik o radu službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Tordinci 43 

OPĆINA TOVARNIK 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o imenovanju Mandatne komisije 49 
Izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Tovarnik održanim dana 
19.05.2013. god. i o imenima izabranih vijećnika 49 

Odluka o imenovanju komisije za izbor i imenovanje 50 
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća 50 
Odluka o imenovanju komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 51 

OPĆINA TRPINJA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Statut Općine Trpinja 52 
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja 63 
Odluka o izboru Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 72 
Rješenje 72 
Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja 73 
Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja 73 
Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 73 
Rješenja o osnivanju Povjerenstva za popis birača Općine Trpinja 74 
Rješenje o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 74 

OPĆINA VOĐINCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

I.Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vođinci 76 

OPĆINA VRBANJA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbanja za 2013. godinu 77 
Odluka o II izmjenama i dopunama odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja 88 
Odluka o imenovanju Kulturnog vijeća Općine Vrbanja 88 
Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Vrbanja 88 
Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 89 
Odluka o izboru komisije za statut i poslovnik 89 
Odluka o izboru potpisnika za potpisivanje dokumentacije platnog prometa Općine Vrbanja 89 
Odluka o izboru komisije za proračun i financije 90 
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Odluka o izboru povjerenstva za provedbu natječaja i oglasa za prijem u radni odnos 90 
Odluka o imenovanju povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja 90 
Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja 91 
Odluka o II izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu 93 
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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 
 
 
 


