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Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 01/14) 

Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 1. sjednici 

održanoj dana 16. lipnja 2017. godine donosi 

 

RJEŠENJE  

o izboru Mandatnog povjerenstva 

 

 

Članak 1. 

 

U Mandatno povjerenstvo Općine Vuka 

izabiru se: 

 

1. Tomislav Crnoja, za predsjednika 

2. Stjepan Ribić, za člana 

3. Davor Biljuš, za člana 

Članak 2. 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Vuka“. 

 

KLASA: 021-05/17-01/04 

URBROJ: 2158/06-01-17-8 

Vuka, 16. lipnja 2017. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

 

 

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

 

Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 01/14), 

Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 1. sjednici, 

održanoj dana 16. lipnja 2017. godine donosi 

 

 

Zaključak 

o usvajanju Izvješća Mandatnog povjerenstva 
 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se Izvješće Mandatnog 

povjerenstva, podneseno na 1. sjednici Općinskog 

vijeća Općine Vuka, sukladno članku 87. zakona o 

lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 

121/16). 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće 

Mandatnog povjerenstva. 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Vuka“. 

 

KLASA: 013-03/17-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-17-4 

U Vuki, 16. lipnja 2017. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

 

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

 

Na temelju članka 87.  Zakona  o lokalnim 

izborima (″Narodne novine″ broj 144/12. i 121/16) 

i članka 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Vuka („Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 04/09), 

na 1. (konstituirajućoj) sjednici Općinskog vijeća 

Općine Vuka,  održanoj dana 16. lipnja 

2017.godine, Mandatno povjerenstvo Općinskog 

vijeća Općine Vuka podnosi:    

 

                

I Z V J E Š Ć E 

 

I. 

 

 Temeljem Odluke Općinskog izbornog 

povjerenstva Općine Vuka kojom su utvrđeni  i 

objavljeni rezultati izbora za članove Općinskog 

vijeća Općine Vuka na redovitim izborima 

održanim 21. svibnja 2017. godine, Mandatno 

povjerenstvo izvješćuje da je: 

 

 1.Hrvatska demokratska zajednica - 

HDZ 

    dobila sedam mjesta u Općinskom 

vijeću, tako da su s liste izabrani: 

    1. Damir  Maričić, Hrvat 

    2. Stipo Cota, Hrvat  

    3. Drago Perak, Hrvat 

    4. Mario  Prešin, Hrvat 

    5. Stjepan Ribić, Hrvat 

   6. Vesna Perak, Hrvatica 

   7. Martina Brinclik, Hrvatica 

 

 2.Hrvatska seljačka stranka – HSS 

    Hrvatska narodna stranka – Liberalni 

demokrati - HNS  

    Hrvatska stranka umirovljenika – 

HSU  

    dobila tri mjesta u Općinskom vijeću, 

tako da su sa liste izabrani: 

    1. Danijel Đakalović, Hrvat 

    2. Marijan Pikec, Hrvat 

    3. Krešimir Kopljar 

 

 3. Hrvatska konzervativna stranka – 

HKS   

               dobila jedno mjesto u Općinskom vijeću, 

tako da je sa liste izabran: 

1. Davor Biljuš, Hrvat 

 

II. 

 

 Mandatno povjerenstvo konstatira da je 

Damir Maričić podnio ostavku na dužnost člana 

Općinskog vijeća jer je izabran za općinskog 
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načelnika. Budući da  prema odredbi članka  9.  

Zakona o izborima općinskih načelnika, 

gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada 

Zagreba (″Narodne novine″ br. 109/07. i 125/08.) 

općinski načelnik za vrijeme obnašanja dužnosti ne 

može biti član predstavničkog tijela iste ili druge 

jedinice lokalne samouprave, Damir Maričić je 

prije preuzimanja dužnosti općinskog načelnika 

podnio pisanu ostavku na dužnost člana Općinskog 

vijeća u skladu sa  člankom  10. navedenog Zakona. 

  Mandatno povjerenstvo konstatira da je 

Krešimir Kopljar dostavio Izjavu kojom odustaje 

od mjesta vijećnika u Općinskom vijeću Općine 

Vuka. 

III. 

 

 Sukladno članku 81. Zakona o lokalnim 

izborima("Narodne novine" broj 144/12. i 121/16), 

sa liste Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, za 

vijećnika je određen neizabrani  kandidat sa 

stranačka liste Tomislav Crnoja, po nacionalnosti 

Hrvat, koja umjesto Damira  Maričića počinje 

obavljati dužnost člana Općinskog vijeća.  

S liste Hrvatske seljačke stranke – HSS, 

Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati – 

HNS, Hrvatske stranke umirovljenika – HSU, za 

vijećnika je određena neizabrana kandidatkinja sa 

stranačke liste Tajana Maričić, po nacionalnosti 

Hrvatica, koja umjesto Krešimira Kopljara počinje 

obavljati dužnost članice Općinskog vijeća. 

 

IV. 

 

 Slijedom iznesenog, Mandatno 

povjerenstvo konstatira da dužnost vijećnika na 

konstituirajućoj  sjednici počinju obnašati: 

 

 1.Stipo Cota 

 2. Drago Perak 

3. Mario Perešin 

 4. Stjepan Ribić 

 5. Vesna Perak 

 6. Martina Brinclik 

 7. Tomislav Crnoja 

 8. Danijel Đakalović 

 9. Marijan Pikec 

 10. Tajana Maričić  

 11. Davor  Biljuš 

 

V. 

 

 Ovo izvješće će se objaviti u ″Službenom 

glasniku″ Općine Vuka. 

 

KLASA: 013-03/17-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-17-03 

Vuka, 16. lipnja 2017. godine 

 

 

Predsjednik Mandatnog povjerenstva 

 

 

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

 

Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 01/14) 

Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 1. sjednici 

održanoj dana ______ donosi 

 

 

RJEŠENJE  

o izboru Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

 

 

Članak 1. 

 

U Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

Općine Vuka izabiru se: 

 

1. Vesna Perak, za predsjednicu 

2. Martina Brinclik, za članicu 

3. Stipo Cota, za člana 

Članak 2. 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Vuka“. 

 

KLASA: 021-05/17-01/04 

URBROJ: 2158/06-01-17-9 

Vuka, 16. lipnja 2017. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

 

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

 

Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 01/14) 

Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 1. sjednici 

održanoj dana 16. lipnja 2017. godine donosi 

 

 

RJEŠENJE  

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Vuka 

 

 

Članak 1. 

 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Vuka izabire se Stipo Cota. 

 

Članak 2. 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja 

i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Vuka“. 

 

KLASA: 021-05/17-01/04 
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URBROJ: 2158/06-01-17-11 

Vuka, 16. lipnja 2017. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

 

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

 

Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 01/14) 

Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 1. sjednici 

održanoj dana 16. lipnja 2017. godine donosi 

 

 

RJEŠENJE  

o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Vuka 

 

 

Članak 1. 

 

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Vuka izabire se Stjepan Ribić. 

 

Članak 2. 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Vuka“. 

 

KLASA: 021-05/17-01/04 

URBROJ: 2158/06-01-17-10 

Vuka, 16. lipnja 2017. godina 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

 

 

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

 

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o udrugama 

(„Narodne novine“, broj 74/14), temeljem Uredbe o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za 

opće dobro koje provode udruge („Narodne 

novine“, broj 26/15.) i članka 42. Statuta Općine 

Vuka, općinski načelnik Općine Vuka, dana 24. 

travnja 2017. godine donosi 

 

Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 

za pripremu i provedbu  

Javnog poziva za financiranje programa i 

projekata za opće dobro koje provode udruge 

 

Članak 1. 

 

U cilju ostvarivanja uvjeta za financiranje rada 

udruga/ organizacija civilnog društva uz provođenje 

javnog poziva na temelju Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekta od interesa za opće dobro koje 

provode udruge, osniva se Povjerenstvo za 

pripremu i provedbu javnog poziva za financiranje 

programa i projekata za opće dobro koje provode 

udruge (dalje: Povjerenstvo). 

 

Članak 2. 

 

Povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana. 

 

Članak 3. 

U povjerenstvo se imenuju: 

Marijana Sertić – predsjednik povjerenstva,  

Marko Perak – član povjerenstva,  

Marina Kukučka – član povjerenstva. 

 

Članak 4. 

 

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:  

 

1. utvrđuje tekst javnog javnog poziva,  

2. razmatra podnesene prijave i utvrđuje 

njihovu pravodobnost i potpunost te 

ispunjavanje uvjeta propisanih pozivom za 

dodjelu financijske potpore,  

3. ocjenjuje i vrednuje programe ili projekte 

koji su ispunili sve propisane uvjete 

poziva,  

4. utvrđuje prijedlog za dodjelu financijskih 

sredstava,  

5. obavlja druge poslove u provođenju ove 

Odluke, a propisane Uredbom o 

kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i 

projekta od interesa za opće dobro koje 

provode udruge. 

 

Članak 5. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se i u «Službenom glasniku Općine Vuka». 

 

KLASA: 402-08/17-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-17-2 

U Vuki, 24. travnja 2017. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 

 

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

 

Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima 

i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge («Narodne novine» broj 26/15), članka 16. 

Pravilnika financiranju programa, projekata i javnih 

potreba sredstvima proračuna Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» broj 10/15) i 

članka 42. Statuta Općine Vuka («Službeni glasnik 

Općine Vuka» broj 1/14), Općinski načelnik 

Općine Vuka dana, 24. travnja 2017. godine, donosi  
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ODLUKU 

o načinu raspodjele sredstava iz proračuna 

Općine Vuka namijenjenih financiranju 

programa i projekata koje provode udruge u 

2017. godini  

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrđuje se način 

raspodjele sredstava namijenjenih financiranju 

programa i projekata koje provode udruge u 2017. 

godini iz raspoloživih sredstava Općine Vuka, u 

ukupnom iznosu od 136.000,00 kn (ukupno za 

financiranje programa/projekata redovne djelatnosti 

i kapitalnih projekata). 

 Sredstva su predviđena Proračunom za 

2017. godinu u  kategorijama: 

 - Javne potpore u sportu  

 - Javne potpore u socijalnoj skrbi  

 - Javne potpore u kulturi. 

  

Članak 2. 

 

 Sredstva navedena u članku 1. raspodijeliti 

će se na temelju Javnog poziva za financijsku 

podršku udrugama za 2017. godinu iz proračuna 

Općine Vuka (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u 

skladu s dokumentacijom za provedbu javnog 

poziva koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

 Dokumentacija za provedbu Javnog poziva 

iz članka 2. ove Odluke obuhvaća: 

 1. tekst javnog poziva, 

 2. upute za prijavitelje, 

 3. Obrazac opisa programa ili projekta 

 4. Obrazac proračuna programa ili projekta 

 5. Obrazac izjave o nepostojanju 

dvostrukog financiranja 

 6. Obrazac izjave o partnerstvu 

 7. Popis priloga koje je potrebno priložiti 

uz prijavu. 

  8. Obrazac opisnog izvještaja 

provedbe programa ili projekta 

 9. Obrazac financijskog izvještaja 

provedbe programa ili projekta.  

 10. Obrazac ugovora o financiranju 

programa ili projekta 

  

Članak 4. 

 

Tekst javnog poziva će se objaviti na 

internetskoj stranici Općine Vuka www.opcina-

vuka.hr i na oglasnim pločama u vlasništvu Općine 

Vuka.  

Na Internet stranici Općine, uz tekst 

javnog poziva, objavit će se i cjelokupna pozivna 

dokumentacija, a će biti dostupna za preuzimanje i 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vuka. 

 

Članak 5. 

 

Za provođenje postupaka javnih poziva 

Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za 

provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i 

ocjenjivanje prijava (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo). 

Povjerenstvo provodi postupak provjere 

ispunjenja propisanih uvjeta javnog poziva, 

ocjenjuje prijave i prijedlaže odluke o 

odobravanju/neodobravanju financijskih sredstva za 

programe i projekte. 

 

Članak 6.  

 

Konačnu odluku o odobravaju financijska 

sredstva donosi Općinski načelnik. 

Sa svim udrugama kojima su odobrena 

financijska sredstva Općina Vuka će potpisati 

ugovor. 

Ugovorom će se definirati prava i obveze 

korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, 

sredstva te rokovi provedbe i izvještavanja. 

 

Članak 7. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se i u «Službenom glasniku 

Općine Vuka». 

 

KLASA: 402-08/17-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-17-1 

U Vuki, 24. travnja 2017. godine  

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec.          
 

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

 
Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o 

uvjetima i načinu izbora osoba na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 

državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) 

i članka 42. Statuta Općine Vuka („Službeni 

glasnik Općine Vuka“ broj 1/14) Općinski načelnik 

donosi  

 

 

PLAN PRIJMA  

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  

bez zasnivanja radnog odnosa u Općine Vuka za 

2017. godinu 

  

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

220

Racunovodstvo
Tekst pisan pisaćim strojem
"Službeni glasnik Općine Vuka" broj 05/17



Članak l. 

 

Ovim Planom predviđa se prijam na 

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa tijekom 2017. godine, u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Vuka. 

 

 

II. PLAN PRIJMA, BROJ RADNA 

MJESTA 

 

Članak 2. 

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu 

predviđeno je, Pravilnikom o unutarnjem redu 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 11/15 i 

06/16), pet službeničkih radnih mjesta: 

naziv radnog 

mjesta 

br. 

izvršitelja 

stručna 

sprema 

br. 

planira

nih za 

str. osp.    

pročelnik 

odjela                                     

1 mag.str. 

str.spec 

pravne 

struke 

0 

viši stručni 

suradnik za 

opće i 

administrativne 

poslove    

  

1 VSS 0 

stručni 

suradnik za fin. 

i rač.                                                             

1 VŠS 

ekonomskog 

smjera 

0 

referent za 

opće i 

administrativne 

poslove  

1 SSS 

ekonomskog 

ili upravnog 

smjera 

1 

komunalni 

redar                     

1 SSS 0 

poljoprivredni 

redar               

1 SSS 0 

 

Trenutno su u Općini Vuka zaposlene tri 

osobe: Pročelnik JUO, viši stručni suradnik za opće 

i administrativne poslove, te Općinski načelnik 

Općine Vuka koji dužnost obavlja profesionalno. 

Na stručnom osposobljavanju se nalazi 1 

osoba, do 12.07.2017. godine. 

 

Članak 3. 

 

 Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa planira se u 2017. godini prijam 1 

osobe, i to:  

- 1 osobu sa završenom srednjom 

stručnom spremom upravnog ili 

ekonomskog smjera.   

 

 Radno mjesto za čije se poslove planira 

stručno osposobljavanje: 

- naziv radnog mjesta: referent za opće i 

administrativne poslove - stručna sprema: 

srednja stručna sprema upravnog ili 

ekonomskog smjera. 

 

Članak 4. 

 

  Prijam osoba na stručno osposobljavanje 

bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u 

suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, 

sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu 

izbora osoba na stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima. 

Članak 5. 

 Plan prijama provodit će se ako su sredstva 

za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u 

cijelosti osigurana kod nadležne službe za 

zapošljavanje.  

 

Članak 6. 

 

Stupanjem na snagu ovog Plana, prestaje 

važiti Plan prijma na stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa u Općini Vuka za 2017. 

godinu („Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 1/17) 

Članak 7. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom 

donošenja, primjenjuje se od 01. siječnja 2017. 

godine, a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Vuka“ i na web stranici Općine Vuka. 

 

KLASA: 103-02/17-01/02   

URBROJ: 2158/06-01-17-2 

U Vuki, 02. svibnja 2017. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 

 
 

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

 

 Temeljem točke 4. Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini 

Vlade Republike Hrvatske («Narodne novine» broj 

42/2017) i članka 42. Statuta Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» broj 1/14), 

Općinski načelnik Općine Vuka dana 10. svibnja 

2017. godine donosi 

 

 

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE  

u građevinama i na površinama za koje prijeti 

povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara za 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 
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 Ovim Planom bit će organizirano 

motrenje, čuvanje i ophodnja u građevinama i na 

površinama za koje prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara, odnosno organizira se  

motriteljsko-dojavna služba za područje Općine 

Vuka. 

 

Članak 2. 

 

 Građevine na području Općine Vuka za 

koje prijeti povećana opasnost od izbijanja požara 

su: 

 Osnovna škola  Milka Cepelića, 

M.Cepelića 1 

 zgrada Općine Vuka i Dom zdravlja, 

Osječka  83 

 Agro-Čepin, Osječka ulica 76 i 78 

 mlin B.I.J.A.F. d.o.o., Osječka ulica 5 

 Farma koka nesilica-Žito d.o.o. Osijek, M. 

Rastovčić bb 

 

Pod površinama za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja 

požara podrazumijevaju se poljoprivredne 

površine zasijane žitaricama, uljanom repicom, 

suncokretom, kukuruzom i drugim kulturama. 

 

 Organizira se ophodnja i motrenje 

žitorodnih i drugih poljoprivrednih površina, s tim 

da osobitu pozornost treba posvetiti područjima uz 

državnu cestu D 7 (Kneževo-B. Manastir-Osijek-

Đakovo-Sl. Šamac), kao i uz željezničku prugu 

(Osijek-Vrpolje), jer tu postoji povećana opasnost 

od izbijanja požara. 

 

 Ophodnju i motrenje građevina iz stavka 1. 

ovog članka obavljat će članovi DVD  Vuka, uz 

izviđačko-preventivno patroliranje na terenu 

kombijem ili navalnim vozilom -kamionom. 

 

Članak 3. 

   

 Posebnu pozornost treba obratiti i na 

Farmu koka nesilica Žito d.o.o. Osijek, M. 

Rastovčić, na kojoj postoji mogućnost nastajanja 

požara namjernim paljenjem, prirodnom pojavom 

(udar groma) ili kemijskim procesima zbog 

stvaranja gljivica truljenjem (samozapaljenje). 

 

 

 

Članak 4. 

 

 Ophodnja i motrenje iz članka 2. i 3. 

organizirat će  i provoditi se u obliku dežurstava 

dnevno od 09,00 - 21,00 sat na tornju DVD-a Vuka 

i uz izviđačko-preventivno patroliranje na terenu 

kombijem ili kamionom, a po potrebi i noćna 

dežurstva. 

 

Članak 5. 

 

 Izviđačko-preventivne patrole imaju za cilj 

uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti na licu 

mjesta, odnosno pravovremeno otkrivanje i gašenje 

požara u samom začetku, a u slučaju požara većih 

razmjera patrole su dužne obavijestiti Javnu 

vatrogasnu postrojbu -jedinicu ili PU Osječko-

baranjsku, te do dolaska profesionalnih jedinica 

pokušati lokalizirati požar. 

 

Članak 6. 

 

 Ophodnja i motrenje organiziraju se od 15. 

lipnja pa sve do završetka žetve na području Općine 

Vuka.  

 

Članak 7. 

 

 Uz dežurstva članova DVD Vuka, 

Općinsko vijeće ili Općinski načelnik dužan je 

osigurati dežurstvo barem jednog traktora s 

plugom. 

 

Članak 8. 

 

 Zabranjuje se loženje vatre u blizini polja i 

spaljivanje biljnih ostataka na poljoprivrednim 

površinama  za koje prijeti povećana opasnost od 

nastajanja  i širenja požara. 

 

 Prilikom ophodnje patrole trebaju posebnu 

pozornost obratiti na moguće osobe koje se 

nepotrebno zadržavaju uz cestu i na žetvenim 

područjima, te ih opomenuti i zamoliti da se  udalje 

zbog opasnosti od izbijanja požara. 

 

Članak 9. 

 

 U slučaju da unatoč usmenoj opomeni 

patrole, osobe iz članka 8. ne postupe prema uputi 

patrole, ili lože otvorenu vatru suprotno Zakonu o 

poljoprivrednom zemljištu (NN br.  39/13, 48/15), 

patrola je dužna o tome hitno obavijestiti najbližu 

postaju policije. 

 

Članak 10. 

 

 Općinska uprava Općine Vuka obvezuje se 

na vidnim mjestima istaknuti obavijesti o strogoj 

zabrani paljenja korova, slame i drugog biljnog 

otpada te mogućim sankcijama propisanim 

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 

39/13, 48/15). 

 

Članak 11. 
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 Sredstva koja su potrebna za provedbu 

ovog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje, osigurat 

će Općina Vuka iz svog Proračuna u skladu sa 

svojim mogućnostima. 

 

Članak 12. 

 

 Općina Vuka, u suradnji s odjelom MUP-a 

nadležnim za vatrogastvo, organizirat će 

informativno-savjetodavne sastanke s članovima 

DVD Vuka i drugim zainteresiranim za zaštitu od 

požara, na kojima će se razmotriti tijek priprema i 

provedbe aktivnosti zaštite od požara pred žetvenu 

sezonu sukladno obvezama proizašlim iz Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za RH u 2017. godini. 

 

KLASA: 214-01/17-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-17-6 

U Vuki, 10. svibnja 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 27. 

travnja 2017. godine, donosi   

 

 

Odluku o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe u Proračunu 

Općine Vuka za 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 

Odobrava se plaćanje iznosa od 1.500,00  

kuna za nabavu usluge iskolčenja međnih točaka 

k.č.br. 907(put kod groblja), u k.o. Vuka, temeljem 

ispostavljenog računa broj 32/1/1, ispostavljenog na 

temelju Ponude br. 02/2017 od 15.04.2017. i 

Narudžbenice broj 34/17 od 26.04.2017. godine. 

 

Članak 2. 

Sredstva u iznosu od 1.500,00 kn  isplatit 

će se na teret Proračunske zalihe Općine Vuka za 

2017. godinu, a u korist subjekta Geo ing d.o.o., 

Gornjodravska obala 13, 31000 Osijek, OIB: 

32457117282, broj računa IBAN: 

HR1723600001102039180 otvoren kod Zagrebačke 

banke d.d., 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: 2158/06-01-17-3 

U Vuki, 27. travnja 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 11. 

siječnja 2017. godine, donosi   

 

 

Odluku o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe u Proračunu 

Općine Vuka za 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 

Odobrava se isplata jednokratne pomoći u 

iznosu od 10.000,00 kuna za sanaciju štete od 

požara, na temelju pisane zamolbe stranke, te 

prijedloga Komisije za odlučivanje o dodjeli 

jednokratnih pomoći. 

 

Članak 2. 

Sredstva u iznosu od 10.000,00 kn isplatit 

će se na teret Proračunske zalihe Općine Vuka za 

2017. godinu, a u korist subjekta Jure Bilandžije iz 

Vuke, Milka Cepelića 22, OIB: 70580085673, broj 

računa IBAN: HR5923900013200713823 otvoren 

kod Hrvatske poštanske banke d.d., 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. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se i u Službenom glasniku 

Općine Vuka. 

 

KLASA: 401-01/17-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-17-1 

U Vuki, 11. siječnja 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 15. 

svibnja 2017. godine, donosi   

 

 

Odluku o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe u Proračunu 

Općine Vuka za 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 

Odobrava se plaćanje iznosa od 4.350,00 

kuna za nabavu čistača šikare (trimera) Husqvarna 

H143R-II, temeljem ispostavljenog računa broj 

443/1/2, ispostavljenog na temelju Ponude br. 307 

od 15.05.2017. i Narudžbenice broj 44/17 od 

15.05.2017. godine. 

 

Članak 2. 

Sredstva u iznosu od 4.350,00 kn isplatit 

će se na teret Proračunske zalihe Općine Vuka za 

2017. godinu, a u korist subjekta Prokopec-trade 

d.o.o., OIB: 76295121330, broj računa IBAN: 

HR9223400091110440023 otvoren kod Privredne 

banke d.d., 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: 2158/06-01-17-5 

U Vuki, 15. svibnja 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 14. 

lipnja 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 podmirenje troškova 

provedbe Lokalnih izbora, s obzirom da za isto u 

Planu proračuna nisu osigurana dostatna sredstva, i 

to za isplate naknada članovima stalnog i 

proširenog sastava izbornog povjerenstva općine 

Vuka i članovima biračkog odbora, za provedbu 

lokalnih izbora. 

 

 

Članak 2. 

Sredstva u iznosu od 38.617,24 kn isplatit 

će se na teret Proračunske zalihe Općine Vuka za 

2017. godinu, a u korist članova izbornih 

povjerenstava i biračkog odbora, 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: 2158/06-01-17-6 

U Vuki, 14. lipnja 2017. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl. oec. 

 

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

227

Racunovodstvo
Tekst pisan pisaćim strojem
"Službeni glasnik Općine Vuka" broj 05/17




