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Na temelju stavka 7. članka 30. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

Novine“ broj  94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o 

gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne 

novine“ 50/17) te članka 36. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik broj 01/14), Općinsko vijeće 

Općine Vuka na svojoj 6. sjednici održanoj 31. 

siječnja 2018. godine donijelo je 

 

Odluku 

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog Komunalnog otpada na 

području Općine Vuka 

 

1. PREDMET ODLUKE 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje način pružanja 

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u 

daljnjem tekstu: javna usluga) na području Općine 

Vuka. 

 

2. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE 

OTPADA 

 

Članak 2. 

 Kriterij količine otpada koju predaje 

korisnik javne usluge je volumen spremnika i broj 

pražnjenja spremnika. 

 

3. STANDARDNE VELIČINE I DRUGA 

BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA 

SAKUPLJANJE OTPADA 

 

Članak 3. 

 Standardna veličina i druga bitna 

svojstva spremnika za sakupljanje otpada jesu: 

• Miješani komunalni otpad prikuplja se u 

spremnicima za miješani komunalni 

otpad. Spremnici za odvojeno 

sakupljanje miješanog komunalnog 

otpada su plastični ili metalni spremnici 

volumena 120 L, 240 L, 1100 L, 5 m3 i 7 

m3, i označeni su zelenom bojom, 

• Spremnici za odvojeno prikupljanje 

otpadnog papira volumena su 120 L i 

označeni su plavom bojom, 

• Spremnici za odvojeno prikupljanje 

plastike veličine su 120 L i označeni su 

žutom bojom, 

• Biorazgradivi komunalni otpad – 

biootpad korisnici usluge su dužni 

zbrinjavati u svojim domaćinstvima na 

način da isti kompostiraju u vlastitim 

kućanstvima, osim u slučajevima kada to 

nije moguće. Neovisno od ove odredbe, 

korisnici usluge mogu od davatelja javne 

usluge zatražiti odvoz biorazgradivog 

komunalnog otpada – biootpada, u kojem 

slučaju se isti prikuplja u tipiziranim 

spremnicima za prikupljanje 

biorazgradivog komunalnog otpada - 

biootpada volumena 120 L, 

• Otpadni papir, metal, plastika, staklo i 

tekstil prikupljaju se i u posebnim 

spremnicima koji se nalaze na javnim 

površinama, 

• Problematični otpad prikuplja se u 

spremnicima za problematični otpad koji 

se nalaze u mobilnom reciklažnom 

dvorištu, 

• Krupni (glomazni) otpad prikuplja se u 

mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom 

godišnje na lokaciji obračunskog mjesta 

korisnika usluge, u količini do najviše 2 

m3 po korisniku. 

 Davatelj usluge dužan je neovisno o 

obvezi iz prethodnog stavka, na zahtjev korisnika 

usluge osigurati preuzimanje krupnog 

(glomaznog) otpada od korisnika usluge na 

lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, pri 

čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu 

prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta. 

Davatelj usluge dužan je u što kraćem roku taj 

otpad preuzeti od korisnika, ali ne dužem od 30 

dana od primljenog zahtjeva. 

 Spremnici za komunalni otpad kod 

korisnika usluge moraju imati oznaku naziva vrste 

otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku 

davatelja usluge i oznaku koja je u Evidenciji o 

preuzetom komunalnom otpadu pridružena 

korisniku usluge i obračunskom mjestu. 

 Spremnici koji su postavljeni na javnoj 

površini moraju imati na stranici s vanjske strane 

oznaku koja sadrži naziv osobe koja prikuplja 

otpad putem tog spremnika, naziv i vrste otpada 

za koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o 

otpadu koji se sakuplja putem tog spremnika. 

 

Članak 4. 

 Spremnici za odvojeno sakupljanje 

komunalnog otpada te spremnici za odvojeno 

prikupljanje otpadnog papira i plastike koji se 

nalaze na lokaciji obračunskog mjesta korisnika 

usluge označeni su čitkom i trajnom oznakom 

koja sadrži naziv davatelja javne usluge i usluge 

povezane s javnom uslugom i oznaku koja je u 

evidenciji pridružena korisniku usluge i 

obračunskom mjestu. 

 Davatelj javne usluge dužan je održavati 

čitkost oznake iz stavka 1. ovog članka. 

 Korisnik usluge koji već raspolaže 

spremnikom dužan je omogućiti davatelju javne 
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usluge označivanje spremnika sukladno stavku 1. 

ovog članka. 

 

Članak 5.  

 Mjesto primopredaje je mjesto spremnika 

za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada te 

mjesto spremnika za odvojeno prikupljanje 

otpadnog papira i plastike koje se nalazi u pravilu 

na lokaciji obračunskog mjesta kod korisnika 

usluge. 

 Iznimno, spremnici za odvojeno 

sakupljanje komunalnog otpada i odvojeno 

sakupljanje otpadnog papira i plastike u 

slučajevima kada ne postoji prostorna mogućnost 

smještaja spremnika kod korisnika usluge nalaze 

se na javnoj površini na udaljenosti od najviše 2m 

od lokacije obračunskog mjesta korisnika usluge. 

 Spremnici za problematičan otpad tj. 

opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada 

koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni 

otpad koji po svojstvima, sastavu i količini 

usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno 

nastaje u kućanstvu pri čemu se problematični 

otpadom smatra sve dok se nalazi kod 

proizvođača tog otpada, nalaze se u mobilnom 

reciklažnom dvorištu. 

 Spremnik kod korisnika usluge i 

spremnik postavljen na javnoj površini, iz stavka 

1. ovog članka, smatraju se primarnim 

spremnikom propisanim posebnim propisom 

kojim se uređuje gospodarenje otpadom. 

 Spremnici iz stavka 2. ovog članka se 

postavljaju prema Planu rasporeda spremnika za 

komunalni otpad koji je sastavni dio ove Odluke, 

pri tome uzimajući u obzir da spremnici ne 

ometaju kolni i pješački promet, te da ne utječu 

bitno na estetski izgled pojedinih uređenih javnih 

površina i urbane opreme (parkovi, vodoskoci, 

ulični satovi, klupe, nadstrešnice za promet i sl.) 

 Korisnici javne usluge koji predaju otpad 

u spremnike iz stavka 2. ovog članka nisu 

ovlašteni mijenjati položaj spremnika u prostoru. 

 Općina Vuka i davatelj javne usluge na 

svojoj mrežnoj stranici objavljuju i ažurno 

održavaju popis: 

• lokacija mobilnih reciklažnih dvorišta po 

naseljima, 

• lokacija spremnika za odvojeno 

sakupljanje komunalnog otpada 

• područja u kojima se spremnici za 

odvojeno sakupljanje komunalnog 

otpada izravno ustupaju korisniku 

usluge. 

 

4. NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA 

OTPADA PREMA PODRUČJIMA 

 

Članak 6. 

Najmanja učestalost odvoza otpada prema 

područjima za mješoviti otpad je: 

• jedanput mjesečno za biootpad iz 

biorazgradivog komunalnog otpada za 

sve korisnike usluga koji ne kompostiraju 

u vlastitom kućanstvu, 

• jedanput mjesečno za otpadni papir i 

karton iz biorazgradivog komunalnog 

otpada i otpadnu plastiku, 

• triput mjesečno za miješani komunalni 

otpad. 

Iznimno od navedenog, nadležno tijelo 

Općine Vuka može odrediti da se broj tjednih 

odvoza, na cijelom području Općine ili u 

određenim naseljima, uredi na drukčiji način, 

sukladno stvarnim potrebama. 

 

Članak 7. 

 U slučaju da broj postavljenih spremnik i 

učestalost odvoza komunalnog otpada prema 

kriterijima iz članka 6. ove Odluke nije dovoljan 

u pojedinim razdobljima kalendarske godine, 

davatelj usluge će, na zahtjev korisnika usluge, 

osigurati pojačano vršenje usluga odvoza 

komunalnog otpada, koji će biti reguliran 

posebnim Ugovorom i cjenikom koji će biti prilog 

navedenog Ugovora. 

 

5. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KROZ 

KALENDARSKU GODINU 

 

Članak 8. 

 Količina korištenja javne usluge 

obračunava se u mjesečnim obračunskim 

razdobljima. Utvrđuje se dvanaest (12) 

obračunskih razdoblja kroz kalendarsku godinu, 

odnosno obračunsko razdoblje odnosi se na 

razdoblje od jednog (1) kalendarskog mjeseca. 

 Davatelj usluge će korisnicima izdati 

paušalni iznos mjesečne naknade za šestomjesečni 

period, dok će nakon proteka šestomjesečnog 

perioda izdati naknadu za varijabilni dio 

šestomjesečnog razdoblja, ovisno o predanoj 

količini miješanog komunalnog otpada u 

obračunskom razdoblju. 

 

6. OPĆI UVJETI UGOVORA S 

KORISNICIMA 

 

Članak 9. 

 Ovim Općim uvjetima određuje se 

davatelj javne usluge i usluge povezane s javnom 

uslugom na području Općine Vuka, te obveze 

davatelja i korisnika javne usluge. 
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6.1. Davatelj javne usluge i usluge povezane s 

javnom uslugom 

 

Članak 10. 

 Davatelj javne usluge i usluge povezan s 

javnom uslugom (u daljnjem tekstu: davatelj 

usluge) je Trgovačko društvo „Mull-trans d.o.o.“ 

iz Oroslavja. 

   

6.2 Javna usluga i usluga povezana s javnom 

uslugom 

 

Članak 11. 

 U okviru sustava sakupljanja 

komunalnog otpada pruža se javna usluga 

prikupljana miješanog komunalnog otpada i 

prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada 

na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge 

sukladno članku 6. ove Odluke. 

 Javna usluga se pruža i koristi u okviru 

sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu 

sa sljedećim standardima: 

• korisniku usluge osigurana je mogućnost 

odvojene predaje otpada na njegovom 

obračunskom mjestu i korištenjem 

mobilnog reciklažnog dvorišta te 

spremnika postavljenog na javnoj 

površini i odvoz glomaznog otpada; 

•  odvojena primopredaja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada obavlja se putem 

spremnika kod korisnika usluge, na način 

da se otpadni papir i karton i plastika 

prikuplja odvojeno od biootpada. 

 Obračunsko mjesto korisnika usluge 

(adresa nekretnine) je mjesto spremnika otpada na 

lokaciji kod korisnika usluge ili na javnoj površini 

kada ne postoji prostorna mogućnost smještaja 

spremnika za otpad na lokaciji kod korisnika 

usluge. 

 Korisnik usluge, dužan je na dan odvoza 

otpada sukladno rasporedu odvoza, spremnik 

postaviti uz prometnu površinu dostupnu 

specijalnom vozilu za prikupljanje i prijevoz 

otpada davatelja javne usluge. 

 

Članak 12. 

 Usluga povezana s javnom uslugom je 

odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem 

mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na 

javnim površinama i kod korisnika usluge, te 

odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) 

komunalnog otpada. 

 U okviru  sustava sakupljanja 

komunalnog otpada pružaju se bez naknade za 

korisnika usluge sljedeće usluge povezane s 

javnom uslugom: 

• sakupljanje reciklabilnog komunalnog 

otpada (plastika i papir) na lokaciji 

obračunskom mjesta korisnika usluge, 

• sakupljanje otpadnog papira, metala, 

plastike, stakla i tekstila putem spremnika 

postavljenih na javnoj površini, 

• sakupljanje glomaznog otpada u 

mobilnom reciklažnom dvorištu i jedno 

godišnje na lokaciji obračunskog mjesta 

korisnika usluge, 

• sakupljanje problematičnog otpada, 

otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 

tekstila, odnosno otpada određenog 

posebnim propisima koji uređuju 

gospodarenje otpadom, u mobilnom 

reciklažnom dvorištu. 

Na zahtjev korisnika usluge pružaju se sljedeće 

usluge: 

• preuzimanje otpada iz stavka 2. ovog 

članka u slučaju iznimnog preuzimanja 

veće količine otpada, 

• preuzimanje glomaznog otpada, osim 

preuzimanja glomaznog otpada iz stavka 

2. točke 3. ovog članka. 

 

 6.2.1. Reciklažna dvorišta 

Članak 13. 

 Općina Vuka osigurava odvojeno 

sakupljanje komunalnog otpada (glomaznog 

otpada, problematičnog otpada, otpadnog papira, 

metala, stakla, plastike i tekstila) putem mobilnog 

reciklažnog dvorišta jednom svaka tri mjeseca u 

naseljima Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski. 

 Ukoliko Općina Vuka omogući 

stanovnicima s područja Općine korištenje 

reciklažnog dvorišta (bilo izgradnjom ili 

ugovorom o korištenju reciklažnog dvorišta), 

učestalost odvoza mobilnim reciklažnim 

dvorištem mijenja se na jednom svaka četiri 

mjeseca. 

 

6.2.2. Prikupljanje glomaznog otpada 

 

Članak 14.  

 Davatelj javne usluge u okviru javne 

usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima 

glomazni otpad od korisnika usluge na 

obračunskom mjestu korisnika usluge bez 

naknade u količini do najviše 2 m3 po korisniku. 

 Davatelj javne usluge na zahtjev 

korisnika usluge osigurava preuzimanje 

glomaznog otpada od korisnika usluge na 

obračunskom mjestu korisnika usluge, osim 

preuzimanja glomaznog otpada iza stavka 2. točke 

3. članka 12. ove odluke, pri čemu je korisnik 

usluge dužan platit cijenu prijevoza tog otpada do 

reciklažnog dvorišta. 
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 Davatelj javne usluge je dužan preuzeti 

glomazni otpad od korisnika usluge na 

obračunskom mjestu korisnika usluge u što 

kraćem roku koji zajednički određuju korisnik 

usluge u davatelj usluge. 

 Zabranjeno je odlaganje krupnog 

(glomaznog) otpada u spremnike za prikupljanje 

miješanog komunalnog otpada, te na mjesta koja 

za to nisu predviđena (unutar drvoreda, dječjih 

igrališta, javnih zelenih površina, i sl.). 

  

6.2.3. Cijena javne usluge 

 

Članak 15. 

 Cijena javne usluge plaća se radi pokrića 

troškova nabave i održavanja opreme za 

prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, 

troškove obrade otpada, troškove nastale radom 

reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog 

dvorišta, troškovi prijevoza i obrade glomaznog 

otpada, vođenje propisanih evidencija i 

izvješćivanja u vezi s javnom uslugom, i dr. 

 Korisnik usluge je dužan platiti davatelju 

javne usluge iznos cijene javne usluge za 

obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto 

na kojem se nekretnina trajno ne koristi. 

 Nekretnina koja se trajno ne koristi je 

nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na 

temelju očitovanja vlasnika nekretnine ili na 

temelju podataka očitanja mjernih uređaja za 

potrošnju električne energije, plina ili pitke vode, 

odnosno na temelju potvrde o isključenju uređaja 

za potrošnju električne energije, vode ili plina od 

strane ovlaštenog pružatelja usluga. 

 Korisnik usluge dužan je obavijestiti 

davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka 

iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je 

nastupila promjena. 

 

Članak 16. 

 Strukturu  cijene javne usluge čini cijena 

javne usluge za količinu predanog miješanog 

komunalnog otpada, cijena obvezene minimalne 

javne usluge i cijena ugovorne kazne. 

 Cijena javne usluge za količinu predanog 

miješanog komunalnog otpada određuje se prema 

izrazu 

 C = JCV x BP x U, 

Pri čemu je: 

C - cijena javne usluge za količinu predanog 

miješanog komunalnog otpada izražena u kunama 

JCV - jedinična cijena za pražnjenje volumena 

spremnika miješanog komunalnog otpada 

izražena u kunama sukladno cjeniku 

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog 

komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 

sukladno podacima u Evidenciji 

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika. 

 

6.3. Obveze davatelja javne usluge 

 

Članak 17. 

 Davatelj javne usluge: 

• osigurava korisniku usluge spremnike za 

primopredaju miješanog komunalnog otpada, 

biorazgradivog komunalnog otpada i 

reciklabilnog komunalnog otpada, 

• označava spremnike oznakom iz stavka 1. 

članka 4. ove Odluke, 

• dostavlja pravovremeno korisniku usluge 

obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog 

otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i 

reciklabilnog komunalnog otpada, 

• preuzima sadržaj spremnika od korisnika 

usluge, 

• odgovoran je za sigurnost, redovitost, i 

kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnog 

uslugom, 

• osigurava provjeru da otpad sadržan u 

spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti 

otpada čija se primopredaja obavlja, 

• održava spremnike postavljene na javnoj 

površini  u stanju funkcionalne sposobnosti, brine 

o oznakama spremnika, o njihovoj čistoći i 

ispravnosti. 

 Davatelj javne usluge gospodari s 

odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, 

uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, 

sukladno propisanom redu prvenstva 

gospodarenja otpadom na način koji ne dovodi do 

miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog 

otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji 

ima drugačija svojstva.  

 

Članak 18. 

 Davatelj javne usluge dostavlja korisniku 

usluge do kraja prosinca tekuće kalendarske 

godine za iduću kalendarsku godinu obavijest o 

prikupljanju miješanog komunalnog otpada, 

biorazgradivog komunalnog otpada i 

reciklabilnog komunalnog otpada u pisanom 

obliku i putem mrežne stranice, koja sadržava: 

• plan s datumima i okvirnim vremenom 

primopredaje miješanog komunalnog 

otpada, biorazgradivog komunalnog 

otpada i reciklabilnog komunalnog 

otpada 

• lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog 

reciklažnog dvorišta 

• plan s datumima preuzimanja glomazno 

otpada u okviru javne usluge 

• lokacije spremnika za odvojeno 

sakupljanje komunalnog otpada na javnoj 

površini 
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• uputu o kompostiranju za korisnika 

usluge koji kompostira biootpad 

• uputu o postupanju s miješanim 

komunalnim otpadom, biorazgradivim 

komunalnim otpadom i reciklabilnim 

komunalnim otpadom 

• kontakt podatke i način podnošenja 

zahtjeva za preuzimanje komunalnog 

otpada na zahtjev korisnika usluge 

• uputu o preuzimanju komunalnog otpada 

na zahtjev korisnika usluge. 

 

Članak 19. 

 Radi zaštite korisnika usluge i 

omogućavanja bolje kvalitete usluge, korisnicima 

usluge isporučitelj osigurava mogućnost prijave 

potreba u isporuci usluga radnim danom od 08.00 

do 16.00 sati te elektronskim putem e-mailom na: 

info@mulltrans.eko-flor.hr 

 

6.3.1.Evidencija o preuzetom komunalnom 

otpadu 

 

Članak 20. 

 Davatelj javne usluge vodi službenu 

evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu, koja 

se vodi u digitalnom obliku i koja sadrži podatke:  

• o korisniku usluge: ime i prezime ili naziv 

pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, 

OIB i adresa, obračunsko mjesto, popis 

primopredaja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada korisnika usluge po obračunskom 

razdoblju, popis izjavljenih prigovora 

korisnika usluge. 

• o korištenju javne usluge za obračunsko 

mjesto: oznaku obračunskog mjesta koja 

sadrži adresu, naziv korisnika usluge i u 

slučaju potrebe dodatnu oznaku, podatak 

o korištenju nekretnine na obračunskom 

mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi) 

datum zaprimanja zadnje izjave korisnika 

o načinu korištenja javne usluge, vrsti i 

količini spremnika s pripadajućim 

oznakama, udjelu korisnika usluge u 

korištenju spremnika, datumu i broju 

primopredaja otpada i dokaz o izvršenoj 

usluzi u obračunskom razdoblju kada je 

sukladno kao kriterij količine otpada 

određen volumen spremnika,  

• o korištenju mobilnog reciklažnog 

dvorišta: adresi mobilnog reciklažnog 

dvorišta u koje korisnik usluge može 

predati otpad bez naknade, datum, ime i 

prezime i broj osobne iskaznice korisnika 

usluge, ključni broj otpada propisan 

posebnim propisom kojim se uređuje 

katalog otpada i masa preuzetog otada u 

mobilnom reciklažnom dvorištu 

• o korištenju usluge preuzimanja 

glomaznog otpada: korisnik usluge, 

datum preuzimanja glomaznog otpada u 

okviru javne usluge korisnik usluge, 

datum zahtjeva i datum preuzimanja 

glomaznog otpada na zahtjev korisnika 

usluge. 

 Podaci iz stavka 1. ovog članka dostupni 

su korisniku usluge na uvid na njegov zahtjev 

putem e-maila ili putem pošte. 

 Sastavni dio službene evidencije iza 

stavka 1. ovog članka su i izjava korisnika usluge 

o načinu korištenja javne usluge i dokazi o 

izvršenoj javnoj usluzi. 

 

6.4. Obveze korisnika usluge 

 

Članak 21. 

 Korisnik usluge je dužan: 

 -  koristiti javnu uslugu i predati miješani 

komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad 

davatelju javne usluge na području na kojem se 

nalazi nekretnina korisnika usluge u propisanim 

spremnicima iz stavka 1. članka 3. ove odluke, 

 - dati davatelju usluge osobne podatke 

potrebne za izvršenje usluge odnosno za vođenje 

evidencije iz članka 20. ove Odluke, 

 - omogućiti davatelju javne usluge 

pristup spremniku na mjestu primopredaje u 

slučaju kad mjesto primopredaje otpada na 

lokaciji obračunskog mjesta korisnika, 

 - postupati s otpadom na obračunskom 

mjestu korisnika usluge na način kojim se ne 

dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do 

rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje 

pojava nezgode drugoj osobi zbog mirisa otpada, 

 - predavati biorazgradivi komunalni 

otpad, reciklabilni komunalni otpad problematični 

otpad u propisanim spremnicima iz stavka 1. 

članka 3. ove odluke kao i glomazni otpad 

odvojeno od miješanog komunalnog otpada, 

 - predavati problematični otpad u 

mobilno reciklažno dvorište, 

 - održavati spremnike na  obračunskom 

mjestu korisnika usluge u stanju funkcionalne 

sposobnosti čistim i ispravnim. 

 Korisnik usluge dužan je platiti davatelju 

javne usluge iznos cijene javne usluge za 

obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje 

sukladno važećem cjeniku.  

 

6.4.1. Izjava o načinu korištenja javne 

usluge 

 

Članak 22. 
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 Prije početka isporuke javne usluge 

davatelj javne usluge dostavit će korisniku usluge 

obrazac izjavu o načinu korištenja javne usluge 

koju je korisnik usluge dužan dostaviti davatelju 

javne usluge u dva primjerka u roku od 15 dana od 

dana zaprimanja. 

 Davatelj javne usluge je dužan po 

zaprimanju izjave iz stavka 1. ovog članka 

korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak 

u roku od 15 dana od dana zaprimanja. 

 Izjava o načinu korištenja javne usluge 

sadrži: 

1.  obračunsko mjesto,  

2. podatke o korisniku usluge (ime i 

prezime ili naziv osobe ili fizičke osobe 

obrtnika te OIB i adresu), 

3. mjesto primopredaje, 

4. udio u korištenju spremnika, 

5. vrstu, zapremninu i količinu spremnika 

sukladno stavku 1. članka 3. ove odluke, 

6. broj planiranih primopredaja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada u obračunskom 

razdoblju, 

7. očitovanje o kompostiranju biootpada, 

8. očitovanje o korištenju nekretnine na 

obračunskom mjestu ili o trajnom 

nekorištenju nekretnine, 

9. obavijest davatelja javne usluge o 

uvjetima kad se ugovor o korištenju javne 

usluge smatra sklopljenim, 

10. izjavu korisnika kojom potvrđuje da je 

upoznat s ugovorom o korištenju javne 

usluge, 

11. uvjete raskida ugovora o korištenju 

javne usluge, 

12. izvadak iz cjenika javne usluge, 

13. očitovanje o davanju izjave 

elektroničkim putem, 

14. izjavu o privoli za obradu osobnih 

podataka za svrhe pružanja javne usluge 

(potrebno točno definirati za koje svrhe). 

 Davatelj javne usluge je dužan primijeniti 

podatke iz izjave iz stavka 1. ovog članka koje je 

naveo korisnik usluge, osim u slučajevima:  

• kad se korisnik usluge ne očituje o 

podacima iz stavka 3. ovog članka u 

propisanom roku, 

• kad više korisnika usluge koristi 

zajednički spremnik, a među korisnicima 

usluge nije postignut dogovor o udjelima 

korištenja zajedničkog spremnika na 

način da zbroj svih udjela čini jedan, 

primjenjuje se udio korisnika usluge u 

korištenju zajedničkog spremnika koji je 

odredio davatelj javne usluge.  

Korisnik usluge dužan je obavijestiti 

davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka 

iz izjave u roku od 15 dana od dana kad je 

nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj 

namjeravanoj promjeni podataka iz izjave u roku 

od 15 dana od kojeg će se primjenjivati 

namjeravana promjena. 

 

6.4.2. Način plaćanja cijene javne usluge 

 

Članak 23. 

 Korisnik usluge plaća komunalnu uslugu 

na osnovi ispostavljenih akontacijskih rata i 

ispostavljenih računa po isteku obračunskog 

razdoblja isporučitelja komunalne usluge, do 15- 

tog dana u mjesecu za prethodni mjesec. 

Po isteku šestomjesečnog perioda 

davatelj usluge će izvršiti obračun stvarno 

predanih količina miješanog komunalnog otpada 

te na temelju obračuna korisniku usluge izdati 

račun. 

 Račun za obavljenu komunalnu uslugu 

sadrži podatke o isporučitelju usluge, o korisniku 

usluge, način obračuna cijene, visinu cijene po 

obračunskoj jedinici, te opomenu za eventualno 

nenaplaćena potraživanja sa obračunom zateznih 

kamata i iznos ugovorne kazne. 

Kod pogrešno obračunatih računa za 

izvršenu komunalnu uslugu, korisnik je dužan o 

tome odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od 

dana dostave računa, izvijestiti isporučitelja. 

 

6.5. Ugovor o korištenju javne usluge 

 

Članak 24. 

 Ugovor o korištenju javne usluge smatra 

se sklopljenim: 

• kad korisnik usluge dostavi davatelju 

usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge, ili 

• prilikom prvog korištenja javne usluge ili 

zaprimanja na korištenje spremnika za 

primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad 

korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge 

izjavu. 

 

 Bitni sastojci ugovora stavka 1. ovog 

članka su: Odluka o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada, Izjava o 

načinu korištenja javne usluge i cjenik javne 

usluge. 

 Davatelj javne usluge dužan je omogućiti 

korisniku usluge uvid u akte iz stavka 2. ovog 

članka prije sklapanja i izmjene i/ili dopune 

ugovora o korištenju javne usluge i na zahtjev 

korisnika usluge. 
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 Općina Vuka i davatelj javne usluge 

putem sredstava javnog informiranja, mrežne 

stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi za 

korisnika usluge prikladan način osiguravaju da je 

korisnik usluge, prije sklapanja ugovora ili 

izmjene i/ili dopune ugovora iz stavka 1. ovog 

članka, upoznat s propisanim odredbama koje 

uređuje sustav sakupljanja komunalnog otpada 

ugovorom iz stavka 1. ovog članka i pravnim 

posljedicama. 

 Davatelj javne usluge na svojoj mrežnoj 

stranici objavljuje i održava poveznice na mrežne 

stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) i Uredba o 

gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne 

novine“ broj 50/17), digitalnu presliku ove 

odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o 

načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama 

iz posebnog propisa kojim se uređuje zaštita 

potrošača. 

 

7. POPIS ADRESA RECIKLAŽNIH 

DVORIŠTA I NASELJA NA PODRUČJU 

OPĆINE VUKA 

 

Članak 25. 

 Mobilno reciklažno dvorište jednom 

svaka četiri mjeseca postavlja se na javnim 

površinama u naseljima: 

• u naselju Vuka na javnoj površini na adresi 

Osječka 83, pored zgrade općinske uprave 

• u naselju Hrastovac na javnoj površini u 

centru naselja 

• u naselju Lipovac Hrastinski na javnoj 

površini uz k.č.br. 729/1 . 

 

8. NAČIN PROVEDBE JAVNE USLUGE I 

USLUGE POVEZANE S JAVNOM 

USLUGOM 

 

Članak 26. 

 Javna usluga i usluga povezana s javom 

uslugom provode se na održivi način koji 

najmanje utječe na prava korisnika usluge i 

korištenja nekretnina u njihovom vlasništvu, 

utjecaj na okoliš, red i mir u naselju i javno 

zdravlje građana. 

 

9. PROVEDBA UGOVORA U SLUČAJU 

NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI 

 

Članak 27. 

 Davatelj javne usluge je dužan odmah, 

odnosno u najkraćem mogućem roku obavijestiti 

korisnike javne usluge o prekidu isporuke usluge, 

nepravovremenosti obavljanja usluge, odnosno o 

drugim nepravilnostima o obavljanju javne 

usluge, osim u slučajevima kada se prekid, 

nepravovremenost ili druga nepravilnost isporuke 

javne usluge nije mogao predvidjeti ni otkloniti. 

 U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, 

davatelj usluge je dužan po prestanku okolnosti 

koje su dovele do prekida, odnosno 

nepravovremenosti ili drugih nepravilnosti 

obavljanja javne usluge u najkraćem mogućem 

roku skupiti i odvesti sav komunalni otpad koji 

uslijed prekida obavljanja usluga nije skupljen i 

odvezen.  

 

Članak 28. 

Davatelj usluge je dužan naknaditi štetu 

korisniku: 

• koja je nastala zbog nepravovremenog 

obavješćivanja o prekidu obavljanja 

javne usluge, nepravovremenosti ili 

drugim nepravilnostima u obavljanju 

javne usluge, 

• koja je uzrokovana prekidom obavljanja 

javne usluge, nepravovremenim 

obavljanjem usluge ili drugim 

nepravilnostima u obavljanju javne 

usluge, osim kada se radi o opravdanim 

okolnostima koje isporučitelj nije mogao 

pravovremeno predvidjeti ni otkloniti. 

 

10. NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA I 

POSTUPANJE PO PRIGOVORU GRAĐANA 

NA NEUGODU UZROKOVANU 

SUSTAVOM SAKUPLJANJA 

KOMUNALNOG OTPADA 

 

Članak 29. 

 Prigovor na neugodu uzrokovanu 

sustavom sakupljanja komunalnog otpada podnosi 

se davatelju usluge Mull Trans d.o.o pismeno na 

adresu sjedišta, na broj faksa ili putem e-maila: 

info@mulltrans.eko-flor.hr. 

 Davatelj usluge dužan je u roku od 15 

dana od dana zaprimanja prigovora, utvrditi 

činjenično stanje i pismeno se očitovati korisniku 

usluge. 

 

11. UVJETI ZA POJEDINAČNO 

KORIŠTENJE JAVNE USLUGE 

 

Članak 30. 

 Pojedinačno korištenje javne usluge 

osigurava se: 

• u slučaju kada jedan korisnik samostalno 

koristi usluge, postavljanjem spremnika 

iz stavka 1. članka 3. ove Odluke na 

lokaciji kod korisnika usluge, 
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• u slučaju kada jedan korisnik samostalno 

koristi usluge i ne postoji prostorna 

mogućnost smještaja spremnika na 

lokaciji kod korisnika usluge, 

postavljanjem spremnika iz stavka 1. 

članka 3. ove Odluke na javnoj površini, 

• u slučaju kada više korisnika koristi 

zajednički spremnik postavljanjem 

zajedničkog spremnika na lokaciji kod 

korisnika usluge omogućavanjem 

pristupa zajedničkom spremniku na način 

da je svakom korisniku dostupna 

mogućnost pojedinačnog pristupa putem 

ključa za otvaranje otvora na poklopcu 

spremnika u koji se ulaže otpad, 

• u slučaju kada više korisnika koristi 

zajednički spremnik i ne postoji 

prostorna mogućnost smještaja 

spremnika na lokaciji kod korisnika 

usluge, postavljanjem zajedničkog 

spremnika na javnoj površini 

omogućavanjem pristupa zajedničkom 

spremniku na način da je svakom 

korisniku dostupna mogućnost 

pojedinačnog pristupa putem ključa za 

otvaranje otvora na poklopcu spremnika 

u koji se ulaže otpad. 

 

12. PRIHVATLJIVI DOKAZ IZVRŠENJA 

JAVNE USLUGE ZA POJEDINOG 

KORISNIKA USLUGE 

Članak 31. 

  Prihvatljivim dokazom izvršenja javne 

usluge za pojedinog korisnika usluge smatra se 

podatak koji prilikom preuzimanja otpada 

službena osoba davatelja usluge unosi u službenu 

evidenciju iz članka 20. ove Odluke. 

 Korisnik može osporavati izvršenje jave 

usluge dokaznim sredstvima prema odredbama 

Zakona o općem upravnom postupku („Narodne 

novine“ broj 47/09). 

 

13. CIJENA OBVEZNE MINIMALNE 

JAVNE USLUGE 

Članak 32. 

 Obvezna minimalna javna usluga je dio 

javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi 

sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao 

ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o 

osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, 

ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, 

redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.  

 Cijena obvezne minimalne javne usluge 

određuje se  Cjenikom. 

 

14. NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA 

KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU 

KORIŠTENJA ZAJEDNIČKOG 

SPREMNIKA 

 

Članak 33. 

 U slučaju kad jedan korisnik usluge 

samostalno koristi spremnik, udio korisnika 

usluge u korištenju spremnika je jedan (1). 

 U slučaju kad više korisnik usluge koristi 

zajednički spremnik, a među korisnicima usluge 

nije postignut dogovor o udjelima korištenja 

zajedničkog spremnika na način da zbroj svih 

udjela čini jedan, davatelj javne usluge primijenit 

će udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog 

spremnika prema sljedećim kriterijima: 

• kad više korisnika usluge zajednički 

koriste spremnik, zbroj udjela svih 

korisnika, određenih međusobnim 

sporazumom ili prijedlogom davatelja 

usluge, mora iznositi jedan; 

• kad su korisnici javne usluge kućanstva i 

koriste zajednički spremnik, a nije 

postignut sporazum o njihovim udjelima, 

kriterij za određivanje udjela korisnika 

usluge je omjer broja fizičkih osoba u 

kućanstvu korisnika usluge u ukupnog 

broja fizičkih osoba na obračunskom 

mjestu; 

• kad su korisnici javne usluge kućanstva i 

pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i 

koriste zajednički spremnik, a nije 

postignut sporazum o njihovim udjelima, 

kriterij za određivanje udjela korisnika 

usluge je omjer broja fizičkih osoba u 

kućanstvu korisnika usluge i broja 

zaposlenih kod pravne ili fizičke osobe - 

obrtnika i ukupnog broja fizičkih osoba 

na obračunskom mjestu. 

 

15. UGOVORNA KAZNA 

Članak 34. 

 Korisnik usluge plaća ugovornu kaznu 

postupanjem protivno ugovoru o korištenju javne 

usluge, a naročito 

• ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje 

miješani komunalni otpad i biorazgradivi 

otpad davatelju javne usluge na području 

na kojem se nalazi nekretnina korisnika 

usluge, 

• ako ne omogućuje davatelju javne usluge 

pristup spremniku na mjestu 

primopredaje u slučaju kad je mjesto 

primopredaje otpada na lokaciji 

obračunskog mjesta korisnika usluge, 

• ako postupa s otpadom na obračunskom 

mjestu korisnika usluge na način kojim se 

dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i 

dovodi do rasipanja otpada oko 
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spremnika i uzrokuje pojava neugode 

drugoj osobi zbog mirisa otpada, 

• ako ne predaje biorazgradivi komunalni 

otpad, reciklabilni komunalni otpad, 

problematični otpad i glomazni otpad 

odvojeno od miješanog komunalnog 

otpada na način da otpad sadržan u 

spremniku prilikom primopredaje ne 

odgovara vrsti otpada čija se 

primopredaja obavlja, 

• ako  ne predaje problematični otpad u 

reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno 

dvorište 

• ako ne održava spremnike za otpad u 

stanju funkcionalne sposobnosti, čistim i 

ispravnim u slučaju kad je mjesto 

primopredaje otpada na lokaciji 

obračunskog mjesta korisnika usluge. 

 

Članak 35. 

 Davatelj usluge utvrđuje nužne činjenica 

za obračun ugovorne kazne prilikom preuzimanja 

otpada po ovlaštenoj službenoj osobi zapisnikom 

i fotografiranjem zatečenog stanja o čemu je istog 

dana dužan obavijestiti korisnika usluge i pozvati 

ga radi očitovanja o utvrđenim činjenicama. 

Otpad koji je preuzet u slučaju postupanja 

protivno ugovoru o korištenju javne usluge, 

odnosno dio tog otpada davatelj usluge dužan je 

predočiti korisniku usluge, osim u slučaju kada bi 

to uzročilo neugodnosti i smrad u postupanju sa 

otpadom. 

Iznos ugovorne kazne je 200,00 kn za 

svako postupanje protivno ugovoru o korištenju 

javne usluge uvećano za iznos od 1,00 kn po litri 

predanog otpada protivno ugovoru o korištenju 

javne usluge. 

 

Članak 36. 

 Kad više korisnika usluge koristi 

zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja 

ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi 

odgovornost pojedinog korisnika snose svi 

korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik 

sukladno udjelima u korištenju spremnika.  

 

16. KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE 

KORISNIKA USLUGE U ČIJE IME OPĆINA 

VUKA PREUZIMA OBVEZU PLAĆANJA 

CIJENE ZA JAVNU USLUGU 

 

Članak 37. 

 Općina Vuka preuzima obvezu plaćanja 

cijene za javnu uslugu kućanstva korisnika 

zajamčene minimalne naknade prema propisima o 

socijalnoj skrbi koji imaju prebivalište na njenom 

području. 

 Općina Vuka vodi popis korisnika usluge 

u čije ime je preuzela obvezu plaćanja cijene za 

javnu uslugu koji sadrži sljedeće podatke: korisnik 

usluge, obračunsko razdoblje i cijena za javnu 

uslugu koju je Općina Vuka platila davatelju javne 

usluge.  

 

17. KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA 

PRIKUPLJANJE OTPADA 

 

Članak 38. 

 Javne površine mogu se koristiti za 

prikupljanje otpada u provedbi akcija prikupljanja 

određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, 

edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja 

prema suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Vuka. 

 U suglasnosti iz stavka 1. ovog članka 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka određuje 

koje se javne površine mogu koristiti, u kojem 

vremenskom razdoblju i vrstu otpada za čije 

korištenje se može koristiti javna površina, te 

obvezu organizatora akcije da po prestanku 

korištenja javnu površinu vrati u stanje u kojem je 

istu preuzeo na korištenje. 

 

18. KOLIČINA KRUPNOG (GLOMAZNOG) 

OTPADA KOJI SE PREUZIMA U OKVIRU 

JAVNE USLUGE 

 

Članak 39. 

U okviru javne usluge davatelj usluge 

preuzima od korisnika maksimalno do 2m3 

glomaznog otpada godišnje. 

 

19. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 40. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju 

važiti odredbe članaka 108. - 114. Odluke o 

komunalnom redu Općine Vuka („Službeni 

glasnik Općine Vuka“ broj 5/15 i 6/16). 

 

Članak 41. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od objave u „Službenom glasniku Općine Vuka“.  

Davatelj javne usluge obvezan je 

uskladiti se s odredbama ove Odluke do 30. 

travnja 2018. godine. 

Davatelj usluge dužan je osigurati način 

prikupljanja otpada sukladno ovoj Odluci do 31. 

listopada 2018. godine. 

 

KLASA: 351-01/18-01/02   

URBROJ: 2158/06-01-18-1 

U Vuki, 31. siječnja 2018. godine 
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Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

 

*************************************** 

Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 8. stavka 1. 

Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 

06/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 

38/09. i 80/10.), članka 7. stavak 2. i članka 12 

stavak 4. Zakona o ustanovama („Narodne 

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

članka 36. Statuta Općine Vuka („Službeni 

glasnik Općine Vuka“, broj 01/14), Općinsko 

vijeće Općine Vuka na svojoj 6. sjednici održanoj 

dana 31. siječnja 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o osnivanju javne ustanove 

Javna vatrogasna postrojba Čepin 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o osnivanju javne ustanove Javna 

vatrogasna postrojba Čepin (u daljnjem tekstu: 

Odluka), osniva se javna ustanova Javna 

vatrogasna postrojba Čepin.  

Javna ustanova iz stavka 1. ovog članka osniva se 

radi provođenja preventivnih mjera zaštite od 

požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja 

ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, 

pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 

situacijama te obavljanja drugih poslova u 

ekološkim i inim nesrećama. 

Osnivači javne ustanove Javna vatrogasna 

postrojba Čepin su: 

- Općina Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 

Čepin, OIB: 64176613943, 

- Općina Vuka, Osječka 83, 31403 Vuka, OIB: 

70217703378 i 

- Općina Vladislavci, K. Tomislava 141, 

31404 Vladislavci, OIB: 17797796502  

Međusobni odnosi osnivača vezani za njihova 

prava i obveze, a u vezi s osnivanjem, početkom 

rada, poslovanjem i prestankom ustanove 

zasnivaju se na razmjerima koji su utemeljeni 

učešćem na intervenciji, požarnim opasnostima i 

požarnom opterećenju, gustoći naseljenosti te 

površini  i to kako slijedi: 

- Općina Čepin………………………….70% 

- Općina Vuka…………………………..13% 

- Općina Vladislavci………………….....17% 

 

Članak 2. 

Naziv ustanove je: Javna vatrogasna postrojba 

Čepin (u daljnjem tekstu: Vatrogasna postrojba). 

Skraćeni naziv Vatrogasne postrojbe je JVP 

Čepin. 

Članak 3. 

Sjedište Vatrogasne postrojbe je u Čepinu. 

Adresa sjedišta Vatrogasne postrojbe je: K. 

Zvonimira 105, Čepin. 

 

Članak 4. 

Djelatnost Vatrogasne postrojbe je: 

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera 

zaštite od požara i eksplozija, 

- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine 

ugroženih požarom i eksplozijom, 

- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i 

opasnim situacijama, te  

- obavljanje i drugih poslova u nesrećama, 

ekološkim i inim nesrećama, 

- održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata za 

gašenje požara, 

- održavanje vatrogasne tehnike za dobrovoljna 

vatrogasna društva, 

- usluge ispumpavanja vode, 

- usluge prijevoza vode za domaćinstva, fizičke i 

pravne osobe, 

- ostali poslovi utvrđeni zakonskim propisima. 

 

Članak 5. 

Vatrogasna postrojba djelatnost iz stavka 1. ovog 

članka obavlja kao javnu službu. 

Vatrogasna postrojba može obavljati vatrogasnu 

djelatnost i na području drugih jedinica lokalne 

samouprave temeljem posebnog ugovora 

zaključenog s tim jedinicama, sukladno Zakonu o 

vatrogastvu („Narodne novine“, broj 06/99., 

117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 

80/10.), ne umanjujući pri tome svoju operativnu 

sposobnost na području osnivača. 

 

Članak 6. 

Organi Vatrogasne postrojbe su: 

- Upravno vijeće 

- Zapovjednik 

 

Članak 7. 

Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće 

od 5 članova. 

Članove Upravnog vijeća imenuju: 

 2 člana – Općina Čepin 

 1 člana – Općina Vladislavci 

 1 člana – Općina Vuka 

 1 člana - zaposlenici Vatrogasne 

postrojbe iz reda zaposlenih u Vatrogasnoj 

postrojbi. 
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Predsjednika Upravnog vijeća imenuje većinski 

osnivač. 

Članovi Upravnog vijeća biraju između sebe 

zamjenika predsjednika na prvoj sjednici. 

Članovi Upravnog vijeća imenuju se s trajanjem 

mandata od četiri godine, a mogu se razriješiti 

odnosno opozvati i prije isteka mandata. 

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova 

svih članova Upravnog vijeća. 

 

Članak 8. 

Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe: 

1. donosi, uz prethodnu suglasnost 

osnivača, Statut Vatrogasne 

postrojbe, 

2. donosi, na prijedlog Zapovjednika 

opće akte Vatrogasne postrojbe 

(Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

Pravilnik o radu, Pravilnik o 

plaćama djelatnika, godišnji obračun 

i druge opće akte), ako zakonom nije 

propisano drugačije, 

3. donosi, na prijedlog Zapovjednika, 

Program rada i Financijski plan, uz 

prethodnu suglasnost osnivača, te 

nadzire njegovo izvršenje, 

4. donosi, na prijedlog Zapovjednika 

Godišnji obračun i 

 5. donosi odluke i obavlja druge poslove 

određene zakonom i Statutom. 

U slučaju promjene djelatnosti, odluku o promjeni 

djelatnosti donosi Upravno vijeće uz suglasnost 

osnivača. 

Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti podnosi 

se istovremeno nadležnim tijelima svih osnivača, 

koji su dužni o zahtjevu odlučiti u roku od 15 dana 

od dana primitka zahtjeva. 

Smatra se da je prethodna suglasnost osnivača 

dana, kada svoju suglasnost daju nadležna tijela 

2/3 osnivača. 

Ukoliko se nadležno tijelo osnivača ne očituje u 

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

je suglasnost dana. 

 

Članak 9. 

Vatrogasnom postrojbom rukovodi ravnatelj, koji 

se po odredbama Zakona o vatrogastvu naziva 

zapovjednik (u daljnjem tekstu: Zapovjednik). 

Za Zapovjednika može se imenovati osoba koja 

ispunjava uvjete propisane zakonom.  

Zapovjednika imenuje i razrješava, na temelju 

prijedloga Upravnog vijeća Vatrogasne postrojbe 

po provedenom javnom natječaju koji provodi 

Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe, većinski 

osnivač. 

Mandat Zapovjednika traje četiri godine, s time da 

ista osoba može biti ponovno imenovana za 

Zapovjednika. 

 

Članak 10. 

Zapovjednik: 

 - predstavlja i zastupa Vatrogasnu 

postrojbu, 

- organizira i vodi rad i poslovanje 

Vatrogasne postrojbe, 

- poduzima sve pravne radnje u ime i za 

račun Vatrogasne postrojbe, 

- odgovoran je za zakonitost rada 

Vatrogasne postrojbe. 

      

Članak 11. 

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe ima 

zamjenika, koji ga zamjenjuje u odsutnosti. 

Zamjenika zapovjednika imenuje i razrješava 

većinski osnivač, iz reda djelatnika Vatrogasne 

postrojbe, istovremeno s imenovanjem 

Zapovjednika. 

Mandat  Zamjenika zapovjednika vezan je uz 

mandat Zapovjednika. 

Ista osoba može biti ponovno imenovana za 

zamjenika zapovjednika. 

  

Članak 12. 

Financiranje Vatrogasne postrojbe  provodi se 

sukladno odredbi članaka  43. stavka 1.  i članka 

58.a Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, 

broj 06/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 

174/04., 38/09. i 80/10.) te članka 5. stavka 3. 

podstavka 5. Zakona o financiranju jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne novine“, broj 127/17.). 

Slijedom prethodnoga stavka, novčana sredstva za 

rad Vatrogasne postrojbe, svake godine 

osiguravaju osnivači iz vlastitih sredstava 

proračuna i to u visini dodatnog udjela u porezu 

na dohodak. 

Novčana sredstva prikupljena tijekom mjeseca na 

način iz prethodnog stavka ovoga članka, uplaćuju 

se mjesečno na račun Vatrogasne postrojbe do 10-

tog u mjesecu za protekli mjesec. 

 

Članak 13. 

Za troškove osnivanja i prethodnih pripremnih 

radnji za početak rada Vatrogasne postrojbe, 

Općine – osnivači Vatrogasne postrojbe, osigurati 

će financijska sredstva u razmjerima određenim 

sukladno članku 1. stavku 4. ove Odluke, a po 

ispostavljenim računima Općine Čepin.  

12

"Službeni glasnik Općine Vuka" broj 01/18



 
 

Članak 14. 

Sredstva koja Vatrogasna postrojba ostvari 

vlastitom djelatnošću, sukladno zakonu, mogu se 

koristiti samo za materijalne troškove, 

investicijsku izgradnju i nabavu opreme i 

sredstava za vatrogasnu intervenciju. 

Odluku o načinu korištenja sredstava iz 

prethodnoga stavka donosi Upravno vijeće. 

 

Članak 15. 

Možebitni gubitak u poslovanju pokriva se 

prvenstveno iz sredstava pričuve, koju je 

Vatrogasna postrojba dužna formirati. 

Ako sredstva pričuve nisu dostatna, gubitak 

Vatrogasne postrojbe podmiruju osnivači iz 

vlastitih sredstava proračuna, u % koji je jednak % 

učešća sufinanciranja svakog pojedinog osnivača 

u odnosu na ukupni iznos sufinanciranja od strane 

svih osnivača. 

 

Članak 16. 

Vatrogasna postrojba može stjecati, opterećivati 

ili otuđivati imovinu pojedinačne vrijednosti veće 

od 50.000,00 kn, samo uz prethodnu suglasnost 

upravnog vijeća, a veće od 100.000,00 uz 

prethodnu suglasnost osnivača. 

Prethodna suglasnost daje se na način utvrđen 

člankom 8. stavcima 3, 4. i 5. ove Odluke.       

 

Članak 17. 

Vatrogasna postrojba dužna je osnivačima, radi 

davanja prethodne suglasnosti dostaviti Prijedlog 

programa rada i Prijedlog financijskog plana za 

narednu godinu u zakonom propisanom roku. 

Vatrogasna Postrojba dužna je osnivačima 

dostaviti polugodišnje i godišnje izvješće o radu 

kao i financijsko izvješće za proteklu godinu. 

 

Članak 18. 

Međusobni odnosi osnivača vezani za njihova 

prava i obveze, a u vezi s osnivanjem, početkom 

rada, poslovanjem i prestankom ustanove uredit 

će se posebnim sporazumom. 

 

Članak 19. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Vuka da s 

općinama - osnivačima iz ove Odluke sklopi 

sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 

Čepin. 

 

Članak 20. 

Općinski načelnik imenovati će člana Upravnog 

vijeća u roku 30 dana od dana potpisivanja 

Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne 

postrojbe Čepin, a sukladno članku 7. ove Odluke.    

Upravno vijeće dužno je u roku tri mjeseca od 

imenovanja donijeti Statut Vatrogasne postrojbe i 

započeti postupak za izbor i imenovanje 

Zapovjednika. 

 

Članak 21. 

Do imenovanja Zapovjednika na način određen 

člankom 9. ove Odluke većinski osnivač će 

imenovati privremenog Zapovjednika Vatrogasne 

postrojbe. 

Privremeni Zapovjednik Vatrogasne postrojbe: 

- obavlja poslove koji su u nadležnosti 

Zapovjednika Vatrogasne postrojbe, 

- obavlja pripremne radnje za početak rada 

Vatrogasne postrojbe i saziva prvu sjednicu 

Upravnog vijeća, 

- izrađuje prijedlog Statuta, 

- podnosi prijavu za upis Vatrogasne postrojbe 

u sudski registar. 

 

Članak 22. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Vuka“. 

 

KLASA: 214-01/18-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-18-2 

U Vuki, 31. siječnja 2018. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

 

*************************************** 

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 

123/2017.) i članka 36. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik“ Općine Vuka br. 1/14), 

Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 6. sjednici 

održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi 

 

Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Vuka 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Vuka („Službeni glasnik Općine 

Vuka“ broj 01/14) u članku 1. iza stavka 1. dodaje 

se stavak 2. koji glasi: „Izrazi u ovom Statutu koji 

imaju rodno značenje odnose se jednako na muški 

i ženski rod.“. 

 

Članak 2. 

U članku 19. stavci 2 i 3. mijenjaju se i glase:  
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„Raspisivanje referenduma za opoziv može 

predložiti: 

- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis 

birača Općine Vuka, 

- 2/3 članova općinskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 

predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini 

Vuka, općinsko vijeće raspisat će referendum za 

opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 

20. ovog Statuta, u dijelu koje se odnose na 

utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog 

broja birača u jedinici.“ 

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji 

glase: 

„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 

predložilo 2/3 članova općinskog vijeća, odluku o 

raspisivanju referenduma za opoziv općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 

zajedno s njim općinsko vijeće donosi 

dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

općinskog vijeća. 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo 

za zamjenika općinskog načelnika.“. 

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6. 

brojka „12“ zamjenjuje se brojkom „6“. 

 

Članak 3. 

U članku 20. riječi „Općinsko vijeće dostavit će“ 

zamjenjuju se riječima „predsjednik Općinskog 

vijeća dužan je dostaviti“, a brojka „8“ zamjenjuje 

se brojkom „30“ 

 

Članak 4. 

U članku 29. stavku 2. riječi „četiri godine“ 

zamjenjuju se riječima „do dana stupanja na 

snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 

raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se 

održavaju svake četvrte godine sukladno 

odredbama zakona kojima se uređuju lokalni 

izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke 

Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 

općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“, 

a riječi: „a vijećnika izabranih na prijevremenim 

izborima traje do isteka mandata predstavničkog 

tijela izabranog na redovitim izborima“ 

zamjenjuju se riječima „a vijećnika izabranih na 

prijevremenim izborima traje do isteka mandata 

predstavničkog tijela izabranog na redovnim 

izborima  koji se održavaju svake četiri godine 

sukladno odredbama kojima se uređuju lokalni 

izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke 

Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 

predstavničkog tijela sukladno odredbama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi.“. 

 

Članak 5. 

U članku 31. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. 

i 5. koji glase:  

„Sjednicama općinskog vijeća prisustvuje 

općinski načelnik te njegov zamjenik. 

Na sjednicama se glasuje javno, ako općinsko 

vijeće ne odluči, da se u skladu sa poslovnikom ili 

drugim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno“. 

 

Članak 6. 

U članku 32. stavku 4. riječ „obračun“ zamjenjuje 

se riječima „izvještaj o izvršenju proračuna“. 

 

Članak 7. 

U članku 35., iza stavka 2. dodaje se novi stavak 

3. koji glasi:  

„Vijećnik ima pravo na opravdani neplaćeni 

izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

općinskog vijeća i njegovih radnih tijela“ 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 

 

Članak 8. 

U članku 36. stavku 1. točki 3. riječ „obračun“ 

zamjenjuje se riječima „izvještaj o izvršenju“ 

 

Članak 9. 

U članku 42. stavku 1. točki 8. riječi „te ostalom 

imovinom“ zamjenjuju se riječima „te drugom 

imovinom“. 

U članku 42. stavku 1. točka 16. mijenja se i glasi: 

„imenuje i razrješuje predstavnike Općine u 

tijelima  javnih ustanova, skupštinama trgovačkih 

društava u suvlasništvu Općine.“. 

U članku 42. stavku 1. točki 17. riječi „obavlja 

nadzor nad zakonitošću“ zamjenjuju se riječima 

„nadzire zakonitost“. 

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

„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. 

točke 16. ovog članka općinski načelnik je dužan 

objaviti u prvom broju službenog glasnika općine 

Vuka koji slijedi nakon donošenja te odluke“. 

Članak 10. 

U članku 50. točki 1. riječi „i nadzire“ brišu se.  

Točka 2. se briše.  
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Dosadašnje točke 3., 4., 5., i 6. postaju točke 2., 3., 

4. i 5. 

 

Članak 11. 

U članku 52. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i 

glasi: 

„ – članovi općinskog vijeća,“. 

 

Članak 12. 

Iza članka 55. dodaje se novi članak 55.a koji 

glasi:  
„Članak 55.a 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 

odbora obavlja općinski načelnik, te na njegov 

prijedlog općinsko vijeće može raspustiti vijeće 

mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut 

općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava 

povjerene mu poslove.“ 

 

Članak 13. 

U članku 57. stavku 1. riječ „domaćina“ 

zamjenjuje se riječju „gospodara“. 

 

Članak 14. 

U članku 58. stavku 2. točki 4. riječi „koncesiju 

koje daje Općinsko vijeće“ zamjenjuje se riječju 

„koncesije“. 

Točka 6. mijenja se i glasi: „6. udio u zajedničkom 

porezu“ 

U točki 7. riječi „i dotacija“ brišu se.  

 

Članak 15. 

Članak 60. mijenja se i glasi: 

„ Temeljni financijski akt Općine je proračun.  

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna 

donose se za proračunsku godinu i vrijede za 

godinu za koju su doneseni. 

Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni 

predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog 

proračuna i podnijeti ga općinskom vijeću na 

donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 

Proračun donosi općinsko vijeće u skladu s 

posebnim zakonom. 

Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije 

početka proračunske godine, privremeno se, a 

najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, 

na osnovi odluke o privremenom financiranju, 

nastavlja financiranje poslova, funkcija i 

programa tijela općine Vuka u skladu s posebnim 

zakonom. 

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 4. 

ovog članka donosi do 31. prosinca općinsko 

vijeće u skladu s posebnim zakonom, a na 

prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika 

Vlade Republike Hrvatske. 

U slučaju kad je raspušteno samo općinsko vijeće, 

a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja 

povjerenika Vlade Republike Hrvatske, 

financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i 

nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka koju 

donosi općinski načelnik. 

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike 

Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku 

novu odluku o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i 

primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do 

dolaska povjerenika. 

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, 

povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja 

proračuna. 

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka 

iz stavaka  6., 7. i 8. ovog članka sadržajno 

odgovara odluci o privremenom financiranju 

propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno 

razdoblju za koje se donosi.“ 

Članak 16. 

Iza članka 60. dodaju se novi članci 60.a i 60.b 

koji glase:  

„Članak 60. a 

Ako općinski načelnik ne predloži proračun 

općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 

glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži 

novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje 

njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će 

na prijedlog središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu razriješiti općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s 

njim.“ 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlada 

Republike Hrvatske imenovat će povjerenika 

Vlade Republike Hrvatske za obavljane poslova iz 

nadležnosti općinskog načelnika i raspisati 

prijevremene izbore za općinskog načelnika 

sukladno posebnom zakonu. 

Novoizabrani općinski načelnik dužan je 

predložiti općinskom vijeću proračun u roku od 45 

dana od dana stupanja na dužnost. 
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Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 

3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada 

ga je općinski načelnik predložio općinskom 

vijeću. 

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju 

općinskog načelnika iz stavka 1. ovog članka 

stupa na snagu danom objave u „Narodnim 

novinama“, a protiv rješenja Vlade Republike 

Hrvatske razriješeni općinski načelnik može 

podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu 

Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana 

objave rješenja. 

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade 

Republike Hrvatske je hitan, Visoki upravni sud 

odlučit će o tužbi u roku od 30 dana oda dana 

primitka tužbe, te svoju odluku bez odgađanja 

dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom 

općinskom načelniku. Odluka Visokog upravnog 

suda objavljuje se u „Narodnim novinama“. 

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada 

Republike Hrvatske će raspisati prijevremene 

izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana 

oda dana objave odluke Visokog upravnog suda 

Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“. 

Članak 60.b 

Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije 

početka proračunske godine, privremeno se, a 

najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, 

na osnovi odluke o privremenom financiranju, 

nastavlja financiranje poslova, funkcija i 

programa tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave i drugih proračunskih i 

izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim 

zakonom. 

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. 

ovoga članka donosi do 31. prosinca općinsko 

vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog 

općinskog načelnika ili povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske. 

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko 

vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do 

imenovanja povjerenika Vlade Republike 

Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem 

redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem 

odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka 

koju donosi općinski načelnik. 

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike 

Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku 

novu odluku o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i 

primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do 

dolaska povjerenika. 

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, 

povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja 

proračuna. 

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka 

iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno 

odgovara odluci o privremenom financiranju 

propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno 

razdoblju za koje se donosi.“. 

Članak 17. 

U članku 62. stavku 3. riječ „danom“ zamjenjuje 

se riječima „prvog dana od dana“. 

 

Članak 18. 

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u “Službenom glasniku” Općine Vuka. 

KLASA: 011-01/18-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-18-2 

Vuka,  31. siječnja 2018. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

 

*************************************** 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

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

129/05, 109/07, 125/08, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17) i članka 28. i 36. Statuta Općine Vuka 

(″Službeni glasnik″ Općine Vuka br. 01/13) 

Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 6. sjednici 

održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi 

Poslovnik 

Općinskog vijeća Općine Vuka 

 

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 Općinskog vijeću, sazivanje, rad i tijek 

sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga 

pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine 

Vuka. 
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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. 

Prvoj sjednici Vijeća predsjedava, do izbora 

predsjednika Vijeća, prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova 

(predsjedatelj konstituirajuće sjednice, u daljnjem 

tekstu: predsjedatelj). Ukoliko je više lista dobilo 

isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici 

predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je 

imala manji redni broj na glasačkom listiću.  

Nakon otvaranja sjednice na prijedlog 

predsjedatelja vijećnici biraju zapisničara i dva 

ovjerovitelja zapisnika. 

Prozivku vijećnika s liste vijećnika koju je 

sačinilo Izborno povjerenstvo obavlja 

predsjedatelj. 

 

Članak 3. 

Na konstituirajućoj sjednici Vijeće: 

- bira Mandatno povjerenstvo i razmata 

njeno izvješće, 

- bira Povjerenstvo za izbor i imenovanje,  

- bira predsjednika i potpredsjednika 

općinskog vijeća, 

- obavlja i druge poslove od značaja za 

konstituiranje Vijeća 

 

Članak 4. 

Predsjedatelj ima, do izbora predsjednika 

Općinskog vijeća sva prava i dužnosti 

predsjednika Općinskog vijeća u pogledu 

predsjedanja i rukovođenja sjednicom. 

 

Članak 5. 

Predsjednika i članove Mandatnog povjerenstva 

bira Vijeće na prijedlog predsjedatelja ili člana 

Vijeća. 

Mandatno povjerenstvo: 

-      na konstituirajućoj sjednici podnosi 

izvješće Vijeću o provedenim izborima i 

imenima izabranih vijećnika kao i o 

podnesenim ostavkama na dužnost 

vijećnika te o zamjenicima vijećnika koji 

umjesto njih počinju obavljati dužnost 

vijećnika, 

-      predlaže odluku o prestanku mandata 

vijećnika kada se ispune zakonom 

predviđeni 

  uvjeti i izvješćuje da su ispunjeni 

zakonski uvjeti za početak mandata 

zamjenika  

  vijećnika. 

Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o 

provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.  

Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja: 

„Prisežem da ću prava i obveze vijećnika 

Općinskog vijeća Općine Vuka  obavljati savjesno 

i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog 

probitka Općine, Osječko-baranjske županije i 

Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju 

dužnosti vijećnika pridržavati Ustava Republike 

Hrvatske, zakona i Statuta Općine Vuka i da ću 

štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.“. 

Tekst prisege izgovara predsjedatelj, nakon čega 

vijećnici izgovaraju riječ „prisežem“. Svaki 

vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje ga 

predsjedniku nakon završetka sjednice. 

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 6. 

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata 

vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik 

vijećnika. 

Člana Općinskog vijeća izabranog na 

kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje 

neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i 

član kojem je mandat prestao ili miruje, a  

određuje ga politička stranka koja je bila 

predlagatelj kandidacijske liste. 

Člana Općinskog vijeća izabranog na 

kandidacijskoj listi dviju ili više političkih 

stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste 

s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili 

mu miruju, a određuju ga političke stranke 

sukladno sporazumu. 

O sklopljenom sporazumu kao i postignutom 

dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka. 

Člana Općinskog vijeća izabranog na 

kandidacijskoj listi grupe birača, zamjenjuje prvi 

sljedeći neizabrani kandidat s liste. 

Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnom 

povjerenstvu na način propisan zakonom.  

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 

Članak 7. 
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U obavljanju svoje vijećničke funkcije vijećnik 

ima: 

- pravo i dužnost prisustvovati sjednicama 

Vijeća, 

- pravo biti predlagan kao i predlagati za 

imenovanje na dužnost predsjednika i 

potpredsjednika Vijeća, 

- pravo predlaganja aktivnosti u okviru 

oblasti Vijeća, 

- pravo predlagati donošenja i izmjena i 

dopuna normativnih akata, 

- pravo raspravljati i izjašnjavati se o svim 

pitanjima koja su na dnevnom redu 

Vijeća, 

- obavljati poslove i zadaće koje mu u 

okviru svoga djelokruga povjeri Vijeće, 

kao i sva ostala prava i dužnosti u okviru 

zakona i drugih podzakonskih akata. 

 

Članak 8. 

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. 

Prostor, sredstva i druge uvjete za rad klubova 

osigurava Općinsko vijeće. 

 

Članak 9. 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 

redovnim izborima traje do dana stupanja na 

snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 

raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se 

održavaju svake četvrte godine sukladno 

odredbama zakona kojima se uređuju lokalni 

izbori odnosno do dana stupanja na snagu odluke 

Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 

Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 

prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 

mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim 

izborima, koji se održavaju svake četvrte godine 

sukladno odredbama zakona kojima se uređuju 

lokalni izbori odnosno do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 

Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.. 

 

Članak 10. 

Član Općinskog vijeća ne može istovremeno biti 

član predstavničkog tijela druge jedinice, općinski 

načelnik, župan, odnosno njihov zamjenik. 

Član Općinskog vijeća ne može istovremeno 

obnašati dužnosti navedene u Zakonu o lokalnim 

izborima.  

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti 

može se kandidirati za člana Općinskog vijeća 

osim policijskih službenika, djelatne vojne osobe, 

te službenika i namještenika u Oružanim snagama 

Republike Hrvatske, no ukoliko bude izabran za 

člana Općinskog vijeća dužna je pri konstituiranju 

Općinskog vijeća izjasniti se o tome prihvaća li 

dužnost člana ili nastavlja s obnašanjem nespojive 

dužnosti, u kojem slučaju joj mandat miruje, a 

zamjenjuje ju zamjenik. 

 

Članak 11. 

Član Općinskog 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. 

Člana Općinskog vijeća koji prihvati obnašanje 

nespojive dužnosti dužan je u roku 8 dana od 

prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti 

predsjednika Općinskog vijeća. 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član 

Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti 

u Općinskom vijeću na temelju prestanka 

mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev 

predsjedniku Općinskog vijeća o roku od 8 (osam) 

dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti.  

Mirovanje mandata člana Općinskog vijeća 

prestat će osmog dana od dana podnošenja 

pisanog zahtjeva. 

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana 

Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja 

mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja 

mandata. 

 

Članak 12. 

Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za 

Općinsko vijeće, dužno je pružiti pomoć članu 

Općinskog vijeća 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 Općinskog vijeća ili radnih tijela.    
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Članak 13. 

Pročelnik nadležnog upravnog tijela ima pravo i 

dužnost sudjelovati u radu na sjednici Općinskog 

vijeća iako nije njegov član, kad se raspravlja o 

prijedlogu akata kojima se uređuju pitanja iz 

djelokruga tijela kojim rukovodi.  

Član Općinskog vijeća može zatražiti obavijesti i 

objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i 

predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni 

predsjedavaju. 

 

Članak 14. 

Član Općinskog vijeća ima pravo i dužnost 

prisustvovati sjednicama i sudjelovati u radu 

Općinskog vijeća, kao i u radu radnih tijela 

Općinskog vijeća čiji je član. 

 

Članak 15. 

Član Općinskog vijeća je dužan obavljati zadaće 

koje mu u okviru svog djelokruga povjeri 

Općinsko vijeće ili radno tijelo kojega je član. 

 

Članak 16. 

U obavljanju prava i dužnosti, član Općinskog 

vijeća može pokretati raspravu o pitanjima iz 

djelokruga Općinskog vijeća te podnositi 

prijedloge za donošenje odluka i drugih akata. 

U pripremanju svog prijedloga za donošenje 

odluka ili drugog akta član Općinskog vijeća ima 

pravo tražiti stručnu pomoć od stručnih službi ili 

upravnih tijela. 

 

Članak 17. 

Član Općinskog vijeća ima pravo postavljati 

pitanja koja se odnose na rad i djelokrug 

Općinskog vijeća, povjerenstava i drugih radnih 

tijela, te stručnih službi. 

Pitanja se, u pravilu postavljaju pismeno, a mogu 

i usmeno. Pismena pitanja podnose se poštom ili 

se predaju na sjednici, a usmena pitanja 

postavljaju se na završetku sjednice. 

 

Članak 18. 

Član Općinskog vijeća ima pravo tražiti izvješća i 

objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća, 

predsjednika radnog tijela te Općinskog 

načelnika, o pitanjima koja se odnose na djelokrug 

rada. 

Član Općinskog vijeća se redovno i pravodobno 

informira o svim pitanjima iz djelokruga 

Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela. 

   

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 

POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 

VIJEĆA 

 

Članak 19. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i 

potpredsjednika, koji se biraju javnim 

glasovanjem većinom glasova svih članova 

Općinskog vijeća. Predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća bira Vijeće iz reda vijećnika. 

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 

propisana su Statutom Općine Vuka i ovim 

Poslovnikom. 

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, 

potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 

 

Članak 20. 

Pravo isticati kandidate za predsjednika i 

potpredsjednika ima vijećnik Općinskog vijeća. 

Predloženi vijećnik postaje kandidat za 

predsjednika ili potpredsjednika ukoliko se za 

prijedlog njegove kandidature javno izjasni 

najmanje četiri vijećnika. 

 

Članak 21. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća 

obavlja se javnim glasovanjem zasebno za svakog 

kandidata. 

Ukoliko je utvrđeno više kandidata za pojedinu 

dužnost, općinsko vijeće može odlučiti da se izbor 

predsjednika i potpredsjednika obavi tajnim 

glasovanjem, glasačkim listićima, 

zaokruživanjem rednog broja ispred imena 

kandidata. U tom slučaju, za predsjednika 

odnosno potpredsjednika vijeća izabran je 

kandidat koji je dobio većinu glasova svih 

vijećnika. 

Kandidati se svrstavaju na glasačkom listiću 

abecednim redom. 

Članak 22. 

Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje 

ili najmanje 1/3 članova općinskog vijeća može se 

pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća. 

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskom 

vijeću u pisanom obliku i mora sadržavati 

obrazloženje prijedloga.  

Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog 

vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu 

najkasnije osam (8) dana od dostave prijedloga.  

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog 

uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
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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 23. 

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća 

mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom 

izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.  

  

Članak 24. 

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 razrješenju predsjednika 

izabrati novog predsjednika. 

   

V. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Članak 25. 

Općinsko vijeće osniva stalna ili povremena 

povjerenstva, komisije i druga radna tijela za 

proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za 

pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga 

iz djelokruga Općinskog vijeća. 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela 

iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se Poslovnikom 

Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o 

osnivanju radnog tijela. 

     

Članak 26. 

Stalna radna tijela Općinskog vijeća i njihov 

sastav čine: 

-  Mandatno povjerenstvo – predsjednik i 2 

člana, 

-  Povjerenstvo za izbor i imenovanja – 

predsjednik i 2 člana, 

-  Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja – 

predsjednik i 2 člana, 

-  Povjerenstvo za procjenu štete od 

elementarne nepogode – predsjednik i 2 

člana 

 

Članak 27. 

Mandatno povjerenstvo: 

-   na konstituirajućoj sjednici izvješćuje 

Općinsko vijeće o provedenim izborima za 

Općinsko vijeće i imenima izabranih članova 

Općinskog vijeća, temeljem objavljenih 

rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o 

provedenim izborima, 

-   izvješćuje Općinsko vijeće o podnesenim 

ostavkama na dužnost članova Općinskog 

vijeća te o zamjenicima koji umjesto njih 

počinju obavljati dužnost člana Općinskog 

vijeća, 

- izvješćuje Općinsko vijeće o mirovanju 

mandata članova Općinskog vijeća i o 

zamjenicima koji umjesto njih počinju 

obavljati dužnost člana Općinskog vijeća, 

-  izvješćuje Općinsko vijeće o prestanku 

mirovanja mandata članova Općinskog 

vijeća, 

-  izvješćuje Općinsko vijeće o prestanku 

mandata kada se ispune zakonom predviđeni 

uvjeti i izvješćuje Općinsko vijeće da su 

ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 

zamjeniku člana Općinskog vijeća, 

-  obavlja i druge poslove određene Statutom, 

Poslovnikom i odlukama Općinskog vijeća. 

 

Članak 28. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja: 

-   predlaže izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća, 

-   predlaže izbor i razrješenje članova radnih 

tijela Općinskog vijeća, 

-   predlaže imenovanje i razrješenje i drugih 

osoba određenih Statutom i drugim 

odlukama Općinskog vijeća, 

-   obavlja i druge poslove određene Statutom, 

Poslovnikom i odlukama Općinskog 

vijeća. 

 

Članak 29. 

Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja: 

- predlaže Statut Općine Vuka 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 mišljenje i prijedloge 

Općinskom vijeću, 

- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka 

i akata Općinskog vijeća kada je tim aktima 

ovlašten ili kada to ocijeni potrebnim, 

- obavlja i druge poslove određene Statutom, 

Poslovnikom i odlukama Općinskog vijeća. 

 

Članak 30. 

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne 

nepogode: 
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-   vrši uvide na terenu vezane uz posljedice 

elementarnih nepogoda, 

-   procjenjuje štete nastale na poljoprivrednim 

usjevima uslijed elementarnih nepogoda, 

-   odrađuje sve administrativne poslove 

vezane uz podnesene zahtjeve za naknadu 

štete, 

-   koordinira sa aktivnostima vezanim za 

isplatu šteta, 

-   obavlja i druge poslove određene Statutom, 

Poslovnikom i odlukama Općinskog 

vijeća. 

 

Članak 31. 

Ostala radna tijela Općinskog vijeća osnivaju se 

odlukom kojom se utvrđuje njihov sastav i 

djelokrug. 

 

Članak 32. 

Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj 

članova. 

U radno tijelo Vijeća mogu se kao članovi 

imenovati i pojedini znanstveni, stručni ili javni 

djelatnici. 

Predsjednik radnog tijela organizira rad radnog 

tijela, predlaže dnevni red radnog tijela i 

predsjedava sjednicama. 

Predsjednik radnog tijela u slučaju njegove 

spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje član koje 

odredi radno tijelo. 

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na 

osobnu inicijativu, a dužan ju je sazvati na 

obrazloženi zahtjev predsjednika Vijeća ili trećine 

članova radnog tijela. 

Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu, 

kada je to obvezan učiniti, sjednicu će sazvati 

predsjednik Vijeća 

Radno tijelo može zauzimati stavove i odlučivati 

o pitanjima iz svog djelokruga ako je sjednici 

nazočna većina članova radnog tijela. 

Odluke se donose većinom glasova nazočnih 

članova radnog tijela. O radu na sjednici radnog 

tijela vodi se zapisnik. 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 

OPĆINSKOG NAČELNIKA 

  

Članak 33. 

Općinski načelnik i njegov zamjenik prisustvuju 

sjednicama Općinskog vijeća.  

Općinski načelnik i njegov zamjenik u pravilu na 

prvoj sjednici općinskog vijeća održanoj nakon 

konstituiranja polažu prisegu. Za vrijeme 

polaganja prisege općinski načelnik i njegov 

zamjenik stoje. Tekst prisege glasi: 

„Prisežem da ću prava i obveze općinskog 

načelnika Općine Vuka (zamjenika općinskog 

načelnika) obavljati savjesno i odgovorno radi 

gospodarskog i socijalnog probitka Općine, 

Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske, 

da ću se u obavljanju dužnosti općinskog 

načelnika (zamjenika općinskog načelnika) 

pridržavati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 

Statuta Općine Vuka i da ću štititi ustavni poredak 

Republike Hrvatske.“. 

Tekst prisege izgovara predsjednik općinskog 

vijeća, a nakon toga općinski načelnik i zamjenik 

općinskog načelnika izgovaraju riječ „prisežem“, 

potpisuju tekst prisege i predaju je predsjedniku. 

Općinski načelnik može odrediti izvjestitelja za 

točke dnevnog reda koje su po njegovom 

prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice 

Općinskog vijeća. 

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog 

vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u 

njihovom radu, iznosi stajališta općinskog 

načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te 

obavještava općinskog načelnika o stajalištima i 

mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih 

tijela. 

Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, 

Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da 

je prisutnost  izvjestitelja nužna, raspravu o toj 

temi prekinuti ili odgoditi. 

O  sjednicama koje su sazvane predsjednik 

Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela 

Općinskog vijeća izvješćuju općinskog načelnika 

i izvjestitelje najkasnije 5 dana prije dana 

održavanja sjednice.  

VII. AKTI VIJEĆA 

Članak 34. 

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 

utvrđenih zakonom i Statutom donosi Statut, 

Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju 

proračuna i godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna, odluke, rješenja, preporuke i druge 

opće akte i zaključke (u daljnjem tekstu: akti).  

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge 

pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom 

rješava o pojedinačnim stvarima. 

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 

preporuke. 

 

Članak 35. 

Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog 

djelokruga Općine koji su od općeg značaja za 
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građane, prave osobe i udruge građana, utvrđuju 

se njihova prava i dužnosti, odnosno uređuju 

druga pitanja od interesa za Općinu kad je to 

zakonom i Statutom propisano. 

Preporukom Općinsko vijeće izražava mišljenje o 

pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima 

rješavanja istih, ukazuje na značaj pojedinih 

pitanja koja se odnose na primjenu Ustava, zakona 

i drugih akata što ih donosi Općinsko vijeće, 

izražava mišljenje u svezi usklađivanja odnosa i 

međusobne suradnje s drugim jedinicama lokalne 

i područne (regionalne) samouprave, u pitanjima 

od zajedničkog interesa te predlaže način i mjere 

koje bi se trebale poduzeti radi rješavanja 

pojedinog pitanja u skladu s njegovim interesima.  

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava 

mišljenje ili utvrđuje obveza u pripremanju 

prijedloga akata i mjera za primjenu odluka 

Općinskog vijeća, prihvaćaju izvješća i 

informacije te rješavaju druga pitanja iz 

djelokruga Općinskog vijeća, radnih tijela i 

stručnih službi Općinskog vijeća. 

Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz 

djelokruga Općinskog vijeća i njegovih radnih 

tijela. 

Rješenjem se rješava određeni konkretni slučaj, 

odnosno pojedinačno pitanje. 

     

Članak 36. 

Statut, Poslovnik, proračun, odluka o izvršenju 

proračuna, godišnji i polugodišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna, odluke, planovi, rješenja o 

izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira 

ili imenuje Općinsko vijeće i drugi akti od značaja 

za Općinu, objavljuju se u “Službenom glasniku 

Općine Vuka”. 

 

Članak 37. 

Akte koje Općinsko vijeće donosi na temelju 

prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom 

potpisuje predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Članak 38. 

Na izvornike akata Općinskog vijeća stavlja se 

pečat Općinskog vijeća. 

Pod izvornikom akata Općinskog vijeća 

podrazumijeva se onaj tekst akta koji je usvojen 

na sjednici Općinskog vijeća. 

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u  

pismohrani Općine. 

 

Članak 39. 

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi 

Općinsko vijeće su članovi Općinskog vijeća, 

klub vijećnika, Općinski načelnik i radna tijela 

Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano 

da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo 

određena tijela. 

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za 

slijedeće dvije proračunske godine i godišnji 

izvještaj o izvršenju proračuna podnosi Općinski 

načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način 

i u rokovima propisanim zakonom. 

 

Članak 40. 

Inicijativu za donošenje akata Općinskom vijeću 

mogu davati građani, pravne osobe te upravna 

tijela.    

 

Članak 41. 

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 tri mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne 

odluči drukčije. 

 

Članak 42. 

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom 

akta. 

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 dan nakon dana 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 izraženim mišljenjima i 

primjedbama. 

Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku 

rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista 
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prava ima i izvjestitelj radnog tijela i Povjerenstvo 

za statutarno pravna pitanja.                    

 

Članak 43. 

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 44. 

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 općinskom načelniku, ukoliko on nije 

predlagatelj. 

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni 

predlagatelji akata iz članka 39. ovog Poslovnika. 

  

Članak 45. 

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. 

Općinski načelnik može do zaključenja rasprave 

podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada 

nije predlagatelj. 

 

Članak 46. 

Ako su podneseni amandmani takve naravi da 

bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog 

prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da 

se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo 

dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja. 

Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, 

glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 

zatraži općinski načelnik, neovisno da li je on 

predlagatelj. 

 

Članak 47. 

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 

općinski 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 48. 

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 podnio vijećnik ili 

radno tijelo i s njima se suglasio 

predlagatelj akta. 

 

Članak 49. 

Ako konačni prijedlog akta nije podnio općinski 

načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se 

nije suglasio općinski načelnik, se glasuje 

odvojeno. 

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog 

vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga 

akta o kojoj se odlučuje. 

 

Članak 50. 

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 51. 

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 

Vuka. 

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 najmanje jedne trećine članova 

Općinskog vijeća. 
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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 općinskom načelniku, 

ako on nije predlagatelj. 

  

Članak 52. 

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. 

Ako ne bude prihvaćen prijedlog za hitni 

postupak, o podnesenom prijedlogu raspravljat će 

se na način predviđen za redovni postupak. 

 

Članak 53. 

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. VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

Članak 54.  

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 

općinskom načelniku, zamjeniku općinskog 

načelnika i pročelniku upravnog tijela u svezi 

poslova iz njihovog djelokruga rada. 

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća 

nakon završetka 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 mogu se dati na 

samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće daju se u 

pisanom obliku na slijedećoj 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. 

Općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, 

odnosno pročelnik dostavljaju pisani odgovor 

vijećniku posredovanjem predsjednika Općinskog 

vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća upućuje 

pisani odgovor svim vijećnicima. 

  

Članak 55. 

Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom 

načelniku, zamjeniku Općinskog načelnika i 

pročelniku, 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 56. 

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje 

predstavlja profesionalnu tajnu, općinski načelnik, 

zamjenik općinskog 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 čijem djelokrugu rada je to pitanje. 

  

Članak 57. 

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. 

 

X. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

 

Članak 58. 

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u 

skladu s odredbama Statuta Općine Vuka. 

 

Članak 59. 

Prijedlog za traženje izvješća od općinskog 

načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog 

djelokruga mogu podnijeti najmanje četiri 

vijećnika Općinskog vijeća. 

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti 

potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje 
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zaključka o traženju izvješća općinskog načelnika. 

U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, 

formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži 

izvješće.    

Članak 60. 

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 15 dana 

od dana  primitka. 

  

Članak 61. 

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog 

za traženje izvješća ima pravo na sjednici 

Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. 

Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno 

se očitovati na podneseni prijedlog.  

 

Članak 62. 

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje 

izvješća općinskog načelnika mogu prijedlog 

povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. 

Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog 

načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje 

izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se 

ponovno postaviti prije proteka roka od 3 mjeseca 

od dana kada je Općinsko vijeće donijelo 

zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje 

izvješća od općinskog načelnika.  

 

XI. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA 

VIJEĆA 

 

l. Sazivanje sjednice 

 

Članak 63. 

Rad Općinskog vijeća odvija se na sjednicama. 

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 

Općinskog vijeća. 

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi 

utvrđeni dnevni red. 

Sjednice Općinskog vijeća održavaju se prema 

potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 

Članak 64. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati 

sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi 

prijedlog najmanje jedne trećine članova 

Općinskog vijeća ili na prijedlog Općinskog 

načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka 

zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom 

obliku i potpisan od vijećnika, odnosno 

Općinskog načelnika. 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 

sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka, sjednicu 

će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana. 

Nakon proteka rokova iz stavka 1. i 2. ovog članka 

sjednicu Općinskog vijeća može sazvati, na 

zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća, 

čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog 

za poslove lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. Zahtjev članova Općinskog vijeća 

mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od 

članova Općinskog vijeća. 

Sjednica sazvana na način propisan u stavcima 1., 

2. i 3. ovog članka mora se održati u roku od 15 

dana od dana sazivanja. 

Sjednica sazvana protivno odredbama stavka 1., 

2., 3. i 4. ovog članka smatra se nezakonitom, a 

doneseni akti ništavnim.          

 

Članak 65. 

Pisani poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima 

Vijeća u pravilu najkasnije 5 dana prije dana za 

koji je sjednica zakazana. 

Uz poziv za sjednicu vijećnicima se dostavljaju 

materijali koji čine kratak sadržaj svake točke 

dnevnog reda, tekst i obrazloženje podnesenog 

prijedloga, te zapisnik prethodne sjednice bez 

priloga. 

Ako postoje opravdani razlozi, rok iz prethodnog 

stavka ovog članka može biti i kraći. Iznimno, ako 

za to postoje osobito opravdani razlozi, vijećnici 

se na sjednicu mogu pozvati i elektroničkim 

putem, bez dostave materijala koji se odnose na 

dnevni red i bez dostave zapisnika, koji se u tom 

slučaju mora dostaviti uz poziv za sljedeću 

sjednicu. 

 

2. Otvaranje i tijek sjednice 

 

Članak 66. 

Sjednici Općinskog vijeća predsjeda predsjednik 

Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili 

spriječenosti potpredsjednik.   

Za vrijeme zamjene predsjednika, potpredsjednik 

ima sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog 

vijeća. 

 

Članak 67. 

Nakon otvaranje sjednice Općinskog vijeća, 

predsjednik utvrđuje nazočnost potrebitog broja 

vijećnika. 

Sjednica Općinskog vijeća može se održati 

ukoliko je nazočna većina svih vijećnika. 
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Članak 68. 

Nazočnost većine vijećnika utvrđuje se 

prozivanjem vijećnika. 

Nazočnost se mora utvrditi na početku sjednice, 

prije usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice i 

utvrđivanja dnevnog reda. U slučaju potrebe 

nazočnost se može utvrditi i tijekom sjednice kada 

predsjednik ocijeni da više nije nazočan dovoljan 

broj vijećnika ili kada to zatraži najmanje 3 

vijećnika. 

Ukoliko predsjednik na početku sjednice utvrdi da 

sjednici nije nazočna većina svih članova 

Općinskog vijeća, odgađa sjednicu za određeno 

vrijeme. Ukoliko tu činjenicu predsjednik utvrdi 

tijekom sjednice, sjednicu prekida i zakazuje 

nastavak sjednice. 

O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju i odsutni 

vijećnici. 

 

Članak 69. 

Prije  utvrđivanja  dnevnog  reda  sjednice Vijeće 

bira  dva  ovjerovitelja zapisnika.  Nakon  toga 

razmatra zapisnik o radu sa prethodne sjednice 

Vijeća. 

 

Članak 70. 

Dnevni red sjednice općinskog vijeća utvrđuje se 

na početku sjednice. Dnevni red sjednice predlaže 

predsjednik Općinskog vijeća. 

U prijedlog dnevnog reda predsjednik obvezno 

uvrštava točke dnevnog reda koje predloži 

općinski načelnik u pisanoj formi. 

Svaki vijećnik ima pravo predložiti izmjenu i 

dopunu dnevnog reda. 

Prijedlog dnevnog reda usvaja se većinom glasova 

nazočnih vijećnika bez rasprave. 

 

Članak 71. 

Nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice Vijeća 

prelazi sa na raspravu i to redoslijedom utvrđenim 

dnevnim redom. 

Tijekom sjednice može se izmijeniti redoslijed 

razmatranja pojedinih pitanja. 

Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka 

predsjednik Općinskog vijeća može odlučiti da se 

sjednica prekine i zakazati njezin nastavak za 

određeni dan i sat o čemu se pisanim putem 

izvješćuju samo odsutni članovi Općinskog 

vijeća.  

Predsjednik vijeća može nastavak sjednice 

zakazati i pisanim putem slanjem poziva svim 

članovima Općinskog vijeća. 

Na početku rasprave o svakom pitanju 

predlagatelj može dati dopunsko usmeno 

obrazloženje. 

 

Članak 72. 

U radu sjednice i odlučivanju na sjednici 

Općinskog vijeća imaju pravo i dužnost 

sudjelovati svi vijećnici. 

U radu sjednice Općinskog vijeća mogu 

sudjelovati Općinski načelnik, njegov zamjenik te 

pročelnik. 

Pročelnik je dužan prisustvovati sjednicama 

Vijeća kada su na dnevnom redu pitanja iz 

njegovog djelokruga rada te po potrebi davati 

objašnjenja kao i odgovore na pitanja vijećnika. 

 

Članak 73. 

Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se 

predsjedniku prije rasprave i tijekom rasprave, sve 

do njezinog zaključenja. 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što 

zatraži i dobije riječ od predsjednika općinskog 

vijeća. 

U raspravi se govori najduže 10 minuta. Vijeće 

može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i 

duže. 

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u 

govoru samo predsjednik. 

Predsjednik osigurava da govornik ne bude 

ometen ili spriječen u svom govoru. 

 

Članak 74. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima 

riječ po redoslijedu kojim su se prijavili. 

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika 

i povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik će 

dati riječ čim ovaj to zatraži. Govor tog vijećnika 

ne može trajati dulje od tri minute. 

 

Članak 75. 

O pojedinom predmetu raspravlja se sve dok ima 

prijavljenih govornika. 

Tijekom rasprave vijećnici mogu iznositi 

mišljenja, tražiti objašnjenja te postavljati pitanja 

u svezi sa predloženim rješenjima. 

 

Članak 76. 

Predlagatelj može, tijekom rasprave sve do 

donošenja odluke o prijedlogu, svoj prijedlog 

povući. 

O povučenom prijedlogu prestaje rasprava. 
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3. Odlučivanje 

 

Članak 77. 

Odluke Vijeće donosi većinom glasova nazočnih 

vijećnika, ukoliko zakonom ili drugim propisom 

nije utvrđena druga većina. 

 

Članak 78. 

Općinsko vijeće odlučuje o svakom prijedlogu 

nakon rasprave. 

 

Članak 79. 

Glasovanje na sjednici u pravilu je javno, osim 

ako Općinsko vijeće odluči da o pojedinom 

pitanju glasovanje obavi tajno. 

Vijećnici glasuju tako da se izjašnjavaju “za” ili 

“protiv” prijedloga. 

Javno glasovanje provodi se istovremeno, 

dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem. 

Predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva 

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

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

suzdržao od glasovanja. 

 

Članak 80. 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. 

Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik 

Općinskog vijeća uz pomoć dvaju vijećnika koje 

izabere Općinsko vijeće vodeći računa o 

stranačkom sastavu Općinskog vijeća. 

Član Općinskog vijeća može glasovati samo 

jednim glasačkim listićem i to osobno. 

Nakon što su svi nazočni članovi Općinskog 

vijeća predali glasačke listiće i nakon što je 

predsjednik Općinskog vijeća objavio da je 

glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje 

rezultata glasovanja. 

Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi 

predanih glasačkih listića. 

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik 

Općinskog vijeća u prisutnosti dva člana 

Općinskog vijeća koji su mu pomagali kod samog 

glasovanja. 

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate 

glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno 

tajno glasovanje. 

 

Članak 81. 

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće 

donosi slijedeće akte: 

- Statut Općine, 

- Poslovnik Općinskog vijeća, 

- Proračun i njegove izmjene i 

dopune, 

- godišnji  i polugodišnji  izvještaj 

o izvršenju proračuna 

- odluku o izboru i razrješenju 

predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća 

- odluke o zajedničkom 

organiziranju poslova s drugim 

općinama i gradovima. 

 

4. Održavanje reda na sjednici 

 

Članak 82. 

Red na sjednici održava predsjednik Vijeća. 

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Vijeća 

može izreći opomenu ili oduzeti riječ. 

Opomena će se izreći sudioniku sjednice koji 

svojim ponašanjem ili govorom na sjednici 

narušava red ili na drugi način krši odredbe 

Poslovnika. 

Govorniku će se oduzeti riječ kada svojim 

govorom narušava red ili na drugi način krši 

odredbe Poslovnika, a već je prethodno bio 

pozvan na njihovo pridržavanje. 

Predsjednik može narediti da se iz dvorane udalji 

svaka osoba koja svojim ponašanjem grubo remeti 

red, što onemogućava daljnji tijek sjednice. 

Ako predsjednik ne može održati red na sjednici 

redovnim mjerama, odredit će se kratak prekid 

sjednice. 

5. Zapisnik 

 

Članak 83. 

O radu sjednice vodi se zapisnik. 

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, 

o prijedlozima iznijetim na sjednici, o provedenoj 

raspravi te o donesenim odlukama. 

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 

pojedinim točkama. 

Zapisnik obvezno sadrži: vrijeme, mjesto 

održavanja sjednice, dnevni red sjednice, ime 

predsjednika odnosno predsjedatelja, imena 

odsutnih članova Općinskog vijeća s posebnom 

napomenom za one koji su svoj nedolazak 

najavili, imena ostalih sudionika na sjednici, 

kratak tijek sjednice s nazivom pitanja o kojima se 

raspravljalo i odlučivalo, imena govornika sa 

prikazom njihovog izlaganja, rezultat glasovanja 

o pojedinim pitanjima,  naziv akata donesenih na 

sjednici te podatak o vremenu zaključenja 

sjednice. 

Sastavni dio zapisnika su i usvojeni tekstovi akata. 

Zapisnik vodi djelatnik upravnog tijela Općine 

Vuka. 
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Članak 84. 

Vijećnik ima pravo na početku sjednice iznijeti 

primjedbe na zapisnik prethodne sjednice. 

O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se 

na sjednici bez rasprave. 

Prihvaćene primjedbe unose se u zapisnik sjednice 

na kojoj su iznijete, a odgovarajuće izmjene i 

dopune u zapisnik prethodne sjednice. 

Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno koji 

je izmijenjen sukladno prihvaćenim primjedbama 

smatra se usvojenim. 

 

Članak 85. 

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik i dva 

ovjerovitelja. 

 

Članak 86. 

Sjednice općinskog vijeća tonski se snimaju. 

Tonsku snimku sjednice čuva upravno tijelo 

Općine Vuka. 

Vijećnicima, na njihov zahtjev, mora biti 

omogućeno preslušavanje tonske snimke sjednice.  

 

XII. JAVNOST RADA 

 

Članak 87. 

Rad Općinskog vijeća je javan. 

Vijeće obavještava javnost o svom radu i radu 

radnih tijela, stavovima i odlukama koje je 

donijelo kao i o temama o kojima se raspravljalo. 

 

Članak 88. 

Predsjednik Općinskog vijeća ili radnog tijelo 

Općinskog vijeća može odlučiti, da sjednicu ili 

pojedini dio sjednice, održi bez nazočnosti 

javnosti.  

Prije razmatranja pitanja iz stavka 1. ovog članka, 

predsjednik Općinskog vijeća pozvat će osobe, 

čija nazočnost nije potrebna, da napuste sjednicu, 

a zatim će članove Općinskog vijeća obavijestiti o 

razlozima održavanja sjednice bez nazočnosti 

javnosti. 

Kad se o određenom pitanju raspravlja bez 

nazočnosti javnosti, materijal za sjednicu ne mora 

se dostaviti u pisanom obliku. 

 

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 druga sredstva priopćavanja, o čemu 

odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 90. 

Odluke i drugi akti Vijeća obvezno se objavljuju 

u “Službenom glasniku Općine Vuka“. 

 

Članak 91. 

U slučaju da je u objavljenom tekstu akta učinjena 

pogreška, ispravak će se objaviti u slijedećem 

broju “Službenog glasnika Općine Vuka”. 

Tekst ispravka objavljuje i potpisuje glavni i 

odgovorni urednik “Službenog glasnika Općine 

Vuka”. 

Članak 92. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Vuka. 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje 

važiti Poslovnik Općinskog  vijeća (″Službeni 

glasnik″  Općine  Vuka  04/09).  

 

KLASA: 021-01/18-01/02 

URBROJ:2158/06-01-18-1 

U Vuki, 31. siječnja 2018. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

 

*************************************** 

Na temelju članka 391. stavka 2. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 

novine“ 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, 143/12, 152/14), članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj   33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Općine 

Vuka („Službeni glasnik Općine Vuka“, broj 

01/14), Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 6. 

sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine, 

donosi 

 

Zaključak o prihvaćanju darovanja 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Vuka utvrđuje da je 

temeljem Sporazuma o preuzimanju nekretnina, 

pokretnina, prava i obveza u vezi s naseljima 

Dopsin i Vladislavci od 15. listopada 1998. 

godine, Općina Vladislavci upisana kao vlasnik 

nekretnina označenih kao k.č.br. 736, 737, 740, 

741, 742, 735, 860, 861 i 863, sve u k.o. Dopsin. 
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Članak 2. 

Općinsko vijeće Općine Vladislavci je na svojoj 

sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine 

(KLASA: 940-01/17-09/01, URBROJ: 2158/07-

01-17-03) donijelo Odluku o darovanju 

nekretnina iz članka 1. ove Odluke Općini Vuka, 

s obzirom da se navedene nekretnine nalaze na 

području naselja Lipovac Hrastinski, koje je u 

sastavu Općine Vuka. 

 

Članak 3. 

Sukladno svemu navedenom, Općinsko vijeće 

Općine Vuka donosi Zaključak kojim se prihvaća 

darovanje nekretnina od strane Općine 

Vladislavci, i to nekretnina upisanih u zk.ul. broj 

320 k.o. Dopsin: 

 -k.č. br. 736, u naravi put, površine 1820 m2,  

-k.č. br. 737, u naravi  put, površine 1344 m2,  

-k.č. br. 740, u naravi put, površine 436 m2, 

-k.č. br. 741, u naravi put, površine 6116 m2, 

-k.č. br. 742, u naravi put, površine 6273 m2 , 

-k.č. br. 860, u naravi put Ključ, površine 7832 

m2, 

-k.č. br. 861, u naravi put Ključ, površine 1590 

m2, 

te nekretnina upisanih u zk.ulošku broj 598, k.o. 

Dopsin:  

-k.č. br. 735, u naravi livada, površine 552 m2, 

-k.č. br. 863, u naravi javna cesta ŽC 4120, 

površine 43429 m2. 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vuka na 

sklapanje ugovora o darovanju nekretnina iz 

članka 1. i 3. ovog Zaključka s općinskim 

načelnikom Općine Vladislavci. 

  

Članak 5. 

Ovaj Zaključa stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Vuka“. 

 

KLASA: 940-01/17-01/04 

URBROJ: 2158/06-01-18-3 

U Vuki, 31. siječnja 2018. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

 

*************************************** 

 

Na  temelju članka 42. Statuta Općine Vuka 

("Službeni glasnik Općine Vuka" br. 01/14), 

Općinski načelnik Općine Vuka, dana 29. 

prosinca 2017. godine donosi 

 

Odluku o financiranju prehrane polaznicima 

programa predškolskog odgoja u Vuki 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se financiranje prehrane 

polaznicima programa predškolskog odgoja s 

područja Općine Vuka, a koji se provodi u 

prostorima „Osnovne škole Milka Cepelića“ u 

Vuki. 

  

Članak 2. 

Općina Vuka financirat će prehranu polaznika iz 

članka 1. ove Odluke u visini od 100% cijene 

obroka, i to od 01. siječnja 2018. godine do 31. 

prosinca 2018. godine. 

 

Članak 3. 

Osnovna škola dužna je dostaviti popis polaznika 

i obračun troškova do 15. tekućeg mjeseca za 

prethodni mjesec, temeljem kojih će Općina Vuka 

vršiti plaćanje. 

           

Članak 4. 

 Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se 

u Planu Proračuna za 2018. godinu. 

     

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2018. 

godine, od kad se i primjenjuje. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Vuka“.  

 

KLASA: 601-01/17-01/04 

URBROJ: 2158/06-01-17-5 

U Vuki, 29. prosinca 2017. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 

*************************************** 
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Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/12, 15/15), članka 

23. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vuka za 2017. godinu (Službeni glasnik Općine 

Vuka broj 08/16) i  članka 42. Statuta Općine Vuka (Službeni glasnik Općine Vuka broj 01/14), 

Općinski načelnik Općine Vuka dana 29. prosinac 2017. godine donosi 

 

 

 

 

D R U G U   O D L U K U 
o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Vuka za 2017. godinu 

 

 

 
Članak 1. 

Načelnik Općine Vuka preraspodjeljuje sredstva na stavkama unutar Razdjela 001: Općinsko 

vijeće i Općinski načelnika, Glave 00102: Općinski načelnik i Razdjela 002 Jedinstveni upravni 

odjel, Glave 00201: Jedinstveni upravni odjel, kako slijedi: 
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OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA VUKA

Račun/
Pozicija

Opis

DRUGA ODLUKA O PRERASPODIJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE 

VUKA ZA 2017. GODINU

2. Izmjene i 
dopune 2017.

2. Preraspodijela 
2017.

Povećanje/
smanjenje

Indeks
5/3

001

RAZDJEL OPĆINSKO VIJEĆE I 
OPĆINSKI NAČELNIK

34.000,00 40.285,006.285,00 118,49%

00102

GLAVA OPĆINSKI NAČELNIK 34.000,00 40.285,006.285,00 118,49%

Program

1002
MJERE I AKTIVNOSTI ZA 
OSIGURANJE RADA IZ 
DJELOKRUGA IZVRŠNOG 
TIJELA

34.000,00 40.285,006.285,00 118,49%

Akt. A100747 PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE

1 5Izv.

34.000,00 40.285,006.285,00 118,49%

Funkcija: 0473 Turizam

Izvor:  01 2.000,00 3.361,001.361,00 168,05%Opći prihodi i primici

32 2.000,00 3.361,001.361,00 168,05%Materijalni rashodi

329 2.000,00 3.361,001.361,00 168,05%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Izvor:  05 32.000,00 36.924,004.924,00 115,39%Pomoći

32 32.000,00 36.924,004.924,00 115,39%Materijalni rashodi

329 32.000,00 36.924,004.924,00 115,39%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

002

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.942.510,00 2.936.225,00-6.285,00 99,79%

00201

GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.942.510,00 2.936.225,00-6.285,00 99,79%

Program

2001
MJERE I AKTIVNOSTI ZA 
OSIGURANJE RADA IZ 
DJELOKRUGA JEDINSTVENOG 
UPRAVNOG ODJELA

109.300,00 106.015,00-3.285,00 96,99%

Akt. A100789 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 
MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG 
POSLOVANJA

5Izv.

2.300,00 2.670,00370,00 116,09%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor:  05 2.300,00 2.670,00370,00 116,09%Pomoći

32 2.300,00 2.670,00370,00 116,09%Materijalni rashodi

322 2.300,00 2.670,00370,00 116,09%Rashodi za materijal i energiju

Akt. A100790 ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I 
OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI

1Izv.

107.000,00 103.345,00-3.655,00 96,58%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor:  01 107.000,00 103.345,00-3.655,00 96,58%Opći prihodi i primici

32 107.000,00 103.345,00-3.655,00 96,58%Materijalni rashodi

323 107.000,00 103.345,00-3.655,00 96,58%Rashodi za usluge

Program

2002
AKTIVNA POLITIKA 
ZAPOŠLJAVANJA

210.000,00 213.755,003.755,00 101,79%

Akt. A100720 PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA "RADOM 
ZA ZAJEDNICU" - JAVNI RADOVI

5Izv.

210.000,00 213.755,003.755,00 101,79%

Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

Izvor:  05 210.000,00 213.755,003.755,00 101,79%Pomoći

31 210.000,00 213.755,003.755,00 101,79%Rashodi za zaposlene

311 210.000,00 213.755,003.755,00 101,79%Plaće (Bruto)

Program

2004
ODRŽAVANJE OBJEKATA I 
UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

83.000,00 81.920,00-1.080,00 98,70%
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Račun/
Pozicija

Opis

DRUGA ODLUKA O PRERASPODIJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE 

VUKA ZA 2017. GODINU

2. Izmjene i 
dopune 2017.

2. Preraspodijela 
2017.

Povećanje/
smanjenje

Indeks
5/3

Akt. A100402 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

4Izv.

60.000,00 57.000,00-3.000,00 95,00%

Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

Izvor:  04 60.000,00 57.000,00-3.000,00 95,00%Prihodi za posebne namjene

32 60.000,00 57.000,00-3.000,00 95,00%Materijalni rashodi

322 60.000,00 57.000,00-3.000,00 95,00%Rashodi za materijal i energiju

Akt. A100705 ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE

5Izv.

23.000,00 24.920,001.920,00 108,35%

Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i 
komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor:  05 23.000,00 24.920,001.920,00 108,35%Pomoći

32 23.000,00 24.920,001.920,00 108,35%Materijalni rashodi

323 23.000,00 24.920,001.920,00 108,35%Rashodi za usluge

Program

2005
PROSTORNO UREĐENJE I 
UNAPREĐENJE STANOVANJA

152.210,00 147.470,00-4.740,00 96,89%

Akt. A100730 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE 
DOKUMENTACIJE

1Izv.

150.000,00 144.325,00-5.675,00 96,22%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor:  01 150.000,00 144.325,00-5.675,00 96,22%Opći prihodi i primici

32 150.000,00 144.325,00-5.675,00 96,22%Materijalni rashodi

323 150.000,00 144.325,00-5.675,00 96,22%Rashodi za usluge

Akt. A100755 PROMETNA SIGNALIZACIJA

4Izv.

2.210,00 3.145,00935,00 142,31%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

Izvor:  04 2.210,00 3.145,00935,00 142,31%Prihodi za posebne namjene

32 2.210,00 3.145,00935,00 142,31%Materijalni rashodi

322 2.210,00 3.145,00935,00 142,31%Rashodi za materijal i energiju

Program

2006
ZAŠTITA OKOLIŠA 20.000,00 19.065,00-935,00 95,33%

Akt. A100702 VETERINARSKO - HIGIJENIČARSKI 
POSLOVI

4Izv.

20.000,00 19.065,00-935,00 95,33%

Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji 
nisu drugdje svrstani

Izvor:  04 20.000,00 19.065,00-935,00 95,33%Prihodi za posebne namjene

32 20.000,00 19.065,00-935,00 95,33%Materijalni rashodi

323 20.000,00 19.065,00-935,00 95,33%Rashodi za usluge

Program

2007
IZGRADNJA OBJEKATA I 
UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

2.350.000,00 2.350.000,000,00 100,00%

Akt. K100722 SANACIJA I UREĐENJE GROBLJA

1 5Izv.

260.000,00 257.415,00-2.585,00 99,01%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor:  01 155.000,00 153.250,00-1.750,00 98,87%Opći prihodi i primici

42 155.000,00 153.250,00-1.750,00 98,87%Rashodi za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine

421 155.000,00 153.250,00-1.750,00 98,87%Građevinski objekti

Izvor:  05 105.000,00 104.165,00-835,00 99,20%Pomoći

42 105.000,00 104.165,00-835,00 99,20%Rashodi za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine

421 105.000,00 104.165,00-835,00 99,20%Građevinski objekti

Akt. K100741 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE

5Izv.

600.000,00 570.000,00-30.000,00 95,00%

Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

Izvor:  05 600.000,00 570.000,00-30.000,00 95,00%Pomoći

42 600.000,00 570.000,00-30.000,00 95,00%Rashodi za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine

421 600.000,00 570.000,00-30.000,00 95,00%Građevinski objekti

Akt. K100762 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH 
CESTA

7Izv.

640.000,00 638.735,00-1.265,00 99,80%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

Izvor:  07 640.000,00 638.735,00-1.265,00 99,80%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta 

32

"Službeni glasnik Općine Vuka" broj 01/18



Račun/
Pozicija

Opis

DRUGA ODLUKA O PRERASPODIJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE 

VUKA ZA 2017. GODINU

2. Izmjene i 
dopune 2017.

2. Preraspodijela 
2017.

Povećanje/
smanjenje

Indeks
5/3

42 640.000,00 638.735,00-1.265,00 99,80%Rashodi za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine

421 640.000,00 638.735,00-1.265,00 99,80%Građevinski objekti

Akt. K100763 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA 
PJEŠAČKIH STAZA

5 7Izv.

850.000,00 883.850,0033.850,00 103,98%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

Izvor:  05 500.000,00 500.000,000,00 100,00%Pomoći

42 500.000,00 500.000,000,00 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine

421 500.000,00 500.000,000,00 100,00%Građevinski objekti

Izvor:  07 350.000,00 383.850,0033.850,00 109,67%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta 

42 350.000,00 383.850,0033.850,00 109,67%Rashodi za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine

421 350.000,00 383.850,0033.850,00 109,67%Građevinski objekti

Program

2012
PREDŠKOLSKI ODGOJ I 
OBRAZOVANJE

18.000,00 18.000,000,00 100,00%

Akt. A100713 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE 
MILKA CEPELIĆA VUKA

5Izv.

15.000,00 14.250,00-750,00 95,00%

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

Izvor:  05 15.000,00 14.250,00-750,00 95,00%Pomoći

37 15.000,00 14.250,00-750,00 95,00%Naknade građanima i kućanstvima na 
temelju osiguranja i druge naknade

372 15.000,00 14.250,00-750,00 95,00%Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 
proračuna

Akt. A100714 SUFINANCIRANJE PROGRAMA 
PREDŠKOLE

1Izv.

3.000,00 3.750,00750,00 125,00%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 

Izvor:  01 3.000,00 3.750,00750,00 125,00%Opći prihodi i primici

37 3.000,00 3.750,00750,00 125,00%Naknade građanima i kućanstvima na 
temelju osiguranja i druge naknade

372 3.000,00 3.750,00750,00 125,00%Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 
proračuna

UKUPNO 2.976.510,00 2.976.510,000,00 100,00%
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Članka 2. 

Načelnik će o izvršenoj preraspodjeli sredstava izvijestiti Općinsko vijeće Općine Vuka u 

sklopu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vuka za 2017. godinu. 

 

 

Članka 3. 

Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i 

izdataka u Planu Proračuna Općine Vuka za 2017. godinu. 

 

 

Članka 4. 

Ova Odluka je sastavni dio Plana Proračuna Općine Vuka za 2017. godinu. 

 

 

Članka 5. 

Odluka o preraspodijeli sredstava Općine Vuka za 2017. godinu objavit će se u “Službenom 

glasniku” Općine Vuka i na web stranicama Općine Vuka www.opcina-vuka.hr, a stupa na 

snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 400-08/17-01/02 

URBROJ: 2158/06-01-17-38 

U Vuki, 29. prosinca 2017. godine 

 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 
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Na temelju odredbe članka 7. Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Vuka za 2017. 

godinu ("Službene glasnik Općine Vuka" broj 

8/16), Općinski načelnik Općine Vuka, dana 29. 

prosinca 2017. godine, donosi   

 

Odluku o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe u Proračunu 

Općine Vuka za 2017. godinu 

 

Članak 1. 

Odobrava se korištenje sredstava 

proračunske zalihe, za troškove plaće javnih 

radova, s obzirom da za isto u Planu proračuna 

nisu osigurana dostatna sredstva. 

 

Članak 2. 

Sredstva u iznosu od 16.454,90 kn isplatit 

će se na teret Proračunske zalihe Općine Vuka za 

2017. godinu, a u korist zaposlenih u javnim 

radovima, s obzirom da u Planu Proračuna Općine 

Vuka za 2017. godinu nisu osigurana dostatna 

sredstva za tu namjenu. 

 

Članak 3. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za 

provedbu ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Vuka za 2017. godinu, o 

korištenju proračunske zalihe podnijet će se 

izvješće Općinskom vijeću općine Vuka. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se i u Službenom glasniku 

Općine Vuka. 

 

KLASA: 401-01/17-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-17-11 

U Vuki, 29. prosinca 2017. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl. oec. 

 

*************************************** 

Na temelju odredbe članka 7. Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Vuka za 2017. 

godinu ("Službene glasnik Općine Vuka" broj 

8/16), Općinski načelnik Općine Vuka, dana 29. 

prosinca 2017. godine, donosi   

 

Odluku o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe u Proračunu 

Općine Vuka za 2017. godinu 

 

Članak 1. 

Odobrava se korištenje sredstava 

proračunske zalihe, za ublažavanje štete 

prouzročene elementarnim nepogodama, s 

obzirom da za isto u Planu proračuna nisu 

osigurana sredstva. 

 

Članak 2. 

Sredstva u iznosu od 2.863,00 kn isplatit 

će se na teret Proračunske zalihe Općine Vuka za 

2017. godinu, s obzirom da u Planu Proračuna 

Općine Vuka za 2017. godinu nisu osigurana 

dostatna sredstva za tu namjenu. 

 

Članak 3. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za 

provedbu ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Vuka za 2017. godinu, o 

korištenju proračunske zalihe podnijet će se 

izvješće Općinskom vijeću općine Vuka. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se i u Službenom glasniku 

Općine Vuka. 

 

KLASA: 401-01/17-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-17-12 

U Vuki, 29. prosinca 2017. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl. oec. 
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  Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 120/16) i članka 42. Statuta Općine Vuka («Službeni glasnik Općine Vuka» broj 1/13), 

Općinski načelnik Općine Vuka dana 15. prosinca 2017. godine, donosi 

PLAN NABAVE OPĆINE VUKA 

za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovim Planom nabave za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se predmeti, vrste i načini nabave roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake 

ili veće od 20.000,00 kn, dinamika provođenja postupaka nabave i procijenjena vrijednost nabava za proračunsku 2018. godinu, i to kako slijedi: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Evidencijski 

broj nabave 

Predmet nabave Brojčana 

oznaka 

predmeta 

nabave iz 

Jedinstvenog 

rječnika javne 

nabave (CPV) 

Procijenjena 

vrijednost 

nabave (u 

kunama, 

vrijednost bez 

PDV-a) 

Vrsta postupka 

(uključujući i 

jednostavnu 

nabavu) 

Posebni 

režim 

nabave 

Predmet 

podijeljen 

na grupe? 

Sklapa se 

ugovor/ 

okvirni 

sporazum/ 

narudžbenica 

Planirani 

početak 

postupka 

Planirano 

trajanje 

ugovora ili 

okvirnog 

sporazuma 

Napomena 

 

 ROBA          

1/18 Materijal i sredstva za čišćenje i 

održavanje – „Program zaželi“ 

39224300-1 48.000,00 Jednostavna nabava       

2/18 Nabava opreme – „Program zaželi“ 16310000-1 48.000,00 Jednostavna nabava       

3/18 Električna energija 09300000-2 56.000,00 Jednostavna nabava       

4/18 Oprema za odlaganje komunalnog 

otpada 

44613700-7 24.000,00 Jednostavna nabava       

5/18 Opremanje prostorija predškole 39161000-8 24.000,00 Jednostavna nabava       

 UKUPNO ROBA  200.000,00        

 USLUGE          

6/18 Usluge promidžbe i informiranja 79342200-5 20.000,00 Jednostavna nabava       

7/18 Usluge odvjetnika i pravnog 

savjetovanja 

79110000-8 36.000,00 Jednostavna nabava       

8/18 Ostale intelektualne usluge – 

računovodstvene usluge 

79211000-6 60.000,00 Jednostavna nabava       

9/18 Usluge razvoja softwarea 50324100-3 40.000,00 Jednostavna nabava       

10/18 Ostale usluge promidžbe i informiranja 

– Program „Zaželi“ 

79342200-5 120.000,00 Jednostavna nabava       

11/18 Seminari, savjetovanja i simponiji – 

„Program zaželi“ 

80522000-9 90.240,00 

 

Jednostavna nabava       

12/18 Usluga održavanja javne rasvjete 50232100-1 80.000,00 Jednostavna nabava       

13/18 Usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja građevinskih objekata 

45200000-9 56.000,00 Jednostavna nabava       

14/18 Održavanje kanalske mreže 44115100-0 56.000,00 Jednostavna nabava       

15/18 Usluga nasipavanja puteva 45233123-7 160.000,00 Jednostavna nabava       

16/18 Održavanje igrališta 50870000-4 32.000,00 Jednostavna nabava       

17/18 Manifestacija „Doček Nove godine“ 71336000-2 20.000,00 Jednostavna nabava       

18/18 Usluga deratizacije i dezinsekcije 90923000-3 24.000,00 Jednostavna nabava       36
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19/18 Ostale komunalne usluge –komunalni i 

poljoprivredni redar 

65000000-3 28.000,00 Jednostavna nabava       

20/18 Geodetsko-katastarske usluge  71354300-7 56.000,00 Jednostavna nabava       

21/18 Izrada projektne dokumentacije za 

izgradnju sportsko-rekreacijske zone 

71000000-8 190.000,00 Jednostavna nabava       

22/18 Izrada projektne dokumentacije za 

izgradnju biciklističko-pješačkih staza 

71000000-8 190.000,00 Jednostavna nabava       

23/18 Izrada projektne dokumentacije – 

višenamjenska javna zgrada 

71000000-8 190.000,00 Jednostavna nabava       

24/18 Izrada projektne dokumentacije  71000000-8 190.000,00 Jednostavna nabava       

25/18 Izrada planskih dokumenata sustava 

civilne zaštite 

90711100-5 20.000,00 Jednostavna nabava       

26/18 Ostale intelektualne usluge – izrada 

elaborata, procjena i sl. dokumentacije 

71320000-7 64.000,00 Jednostavna nabava       

27/18 Ostale usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja – održavanje kulturnih 

spomenika 

45212314-0 24.000,00 Jednostavna nabava       

28/18 Usluge pri registraciji prijevoznih 

sredstava 

50100000-6 24.000,00 Jednostavna nabava       

 UKUPNO USLUGE  1.770.240,00        

 RADOVI          

29/18 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste i 

izgradnja nogostupa u ulici 

N.Š.Zrinskog 

45233123-7 2.000.000,00 Otvoreni postupak Ne Ne Ugovor 01.01.2018. 1 god  

30/18 Energetska obnova zgrade općine 45454100-5 700.000,00 Otvoreni postupak Ne Ne Ugovor 01.04.2018. 1 god  

31/18 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste 

Milka Cepelića 

45454000-4 1.300.000,00 Otvoreni postupak Ne Ne Ugovor 01.05.2018. 1 god  

32/18 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste kroz 

Hrastovac – III. faza 

45454000-4 320.000,00 Jednostavna nabava       

33/18 Pješačke staze na groblju  45233161-5 160.000,00 Jednostavna nabava       

34/18 Ograda na groblju 45215400-1 120.000,00 Jednostavna nabava       

35/18 Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih 

staza 

45233161-5 1.200.000,00 Otvoreni postupak Ne Ne Ugovor 01.04.2018. 1 god  

36/18 Izgradnja privremenog željezničkog 

stajalište u Hrastovcu 

45213321-9 20.000,00 Jednostavna nabava       

37/18 Izgradnja i opremanje igrališta u ulici 

Mirna 

45236210-5 32.000,00 Jednostavna nabava       

38/18 Izgradnja sportskog i rekreacijskog 

terena  

45212200-8 240.000,00 Jednostavna nabava       

39/18 Građevinski radovi na dovršetku 

Društvenog doma 

45454100-5 812.000,00 Otvoreni postupak Ne Ne Ugovor 01.03.2018. 1 god  

40/18 Opremanje Društvenog doma u Vuki 39141000-2 400.000,00 Jednostavna nabava       

41/18 Dodatna ulaganja na građevinskim 

objektima – plinske instalacije 

45333000-0 24.000,00 Jednostavna nabava       

42/18 Izgradnja nadstrešnice kod kapelice u 

Lipovcu Hrastinskom 

45222000-9 32.000,00 Jednostavna nabava       

 UKUPNO RADOVI  7.360.000,00        

 UKUPNO (ROBA, USLUGE, 

RADOVI) 

 9.330.240,00        
37

"Službeni glasnik Općine Vuka" broj 01/18



Članak 2. 

Za provedbu Plana zadužen je Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 3. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine. 

 

Članak 4. 

Sukladno članku 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17) Plan 

nabave Općine Vuka za 2018. godinu kao i sve naknade izmjene i dopune bit će objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam 

dana od dana donošenja. Ovaj Plan objavljuje se i u „Službenom glasniku Općine Vuka“ i web stranici Općine Vuka: www.opcina-vuka.hr. 

 

KLASA: 406-01/17-01/03 

URBROJ: 2158/06-01-17-4 

U Vuki, 15. prosinca 2017. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 
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http://www.opcina-vuka.hr/
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«Službeni glasnik Općine Vuka» službeno glasilo Općine Vuka 

Izdaje: Općina Vuka 

 Za izdavača: Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka 

Grafička priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka 
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