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Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» br. 1/14, 1/18 i 

1/20), Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 25. 

sjednici održanoj dana 27. ožujka 2020. godine, 

donosi 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog 

načelnika za razdoblje 01.07.2019.-31.12.2019. 

godine 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o radu načelnika 

za razdoblje 01.07.2019.-31.12.2019. godine kako 

ga je donio Općinski načelnik. 

 

Članak 2. 

Izvješće je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u «Službenom glasniku Općine 

Vuka». 

 

KLASA: 022-01/20-01/01 

URBROJ: 2158/06-02-20-2 

U Vuki, 27. ožujka 2020. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

……………………………………………………... 

Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» br. 1/14,  1/18 i 

1/20), Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 25. 

sjednici održanoj dana 27. ožujka 2020. godine, 

donosi 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana 

gospodarenja otpadom za 2019. godinu u Općini 

Vuka 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o provedbi plana 

gospodarenja otpadom za 2019. godinu u Općini 

Vuka kako ga je donio Općinski načelnik. 

 

Članak 2. 

Izvješće je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Ovaj zaključak, zajedno s Izvješćem dostavit će se 

Osječko-baranjskoj županiji, Upravnom odjelu za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Članak 4. 

Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom 

glasniku Općine Vuka». 

 

KLASA: 351-01/20-01/01 

URBROJ: 2158/06-02-20-9 

U Vuki, 27. ožujka 2020. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

……………………………………………………... 

Na temelju članka 20. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 

94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 42. Statuta 

Općine Vuka («Službeni glasnik Općine Vuka» br. 

1/14, 1/18, 1/20), Općinski načelnik Općine Vuka 

dana 20. ožujka 2020. godine podnosi  

 

Izvješće 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 

Općini Vuka za 2019. godinu 

 

I. 

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

94/13, 73/17, 14/19, 98/19 u daljnjem tekstu: 

Zakon) propisano je da jedinica lokalne 

samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom jedinici područne 

(regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće 

godine. 

Plan gospodarenja otpadom na području Općine 

Vuka za razdoblje od 2017. do 2022. godine 

donesen je na 32. sjednici održanoj 24. veljače 

2017. godine, te objavljen u „Službenom glasniku 

Općine Vuka“ broj 02/17.  

Mjerama organiziranog skupljanja otpadom je 

obuhvaćeno cjelokupno stanovništvo  kao i pravne 

osobe u Općini Vuka. 

II. 

1. Pregled postojećeg stanja: 

Komunalni otpad na cijelom području Općine 

Vuka, temeljem sklopljenog ugovora o koncesiji, 

prikupljao je i odvozio do 30.06.2019. godine 

MÜLL-TRANS d.o.o., Oroslavje, Mokrice 180/C 

na deponiju Petrovačka Dola (Vukovar), a od 

01.07.2019., temeljem Odluke općinskog vijeća 

Općine Vuka, komunalni otpad prikuplja i odvozi 

Unikom d.o.o., Osijek, Ružina 11, na odlagalište 

Lončarica Velika (Osijek). 

Na kućnom pragu se skupljaju tri vrste otpada, i to 

papir i karton, plastika i miješani komunalni otpad. 

Na području Općine se nalazi 5 eko-otoka na 

kojima se skuplja staklo i metal, te na jednoj 

lokaciji i tekstil. 

Jedan dio komunalnog otpada sa groblja u Vuki 

(pražnjenje velikog kontejnera) odvozi Unikom 

d.o.o. Osijek, te ga deponira na odlagalište Velika 

Lončarica u Osijeku. U  2019. godini je na taj način 

odvezeno cca 28 m3 komunalnog otpada. 

Na području Općine Vuka je ugovoreno 

prikupljanje glomaznog otpada u kontejnerima dva 

puta godišnje. 

Količina prikupljenog otpada na području Općine 

Vuka od strane koncesionara, po vrstama otpada: 

Mjesto 

prikupljanja: 

Vrsta otpada Količina 

u t 
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Javne 

površine: 

  

 15-01-07 (staklena 

ambalaža) 

4,18 

 20-01-01 (papir i karton) 0,50 

 20-01-39 (plastika) 0,23 

Kućanstvo i 

industrija. 

  

 20-03-07 (glomazni 

otpad) 

2,61 

Selektivni:   

 15-01-01 (papirna i 

kartonska ambalaža) 

1,47 

 15-01-02 (plastična 

ambalaža) 

0,55 

 20-01-01 (papir i karton) 3,48 

 20-01-39 (plastika) 4,47 

Miješani 

komunalni 

otpad 

20-03-01 160,48 

 

2. Mjere za izbjegavanje nastanka i smanjenje 

količine otpada: 

Općina Vuka u suradnji s davateljem javnih usluga 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada 

provodi trajnu edukaciju stanovništva za odgovorno 

gospodarenje otpadom sukladno Zakonu o 

održivom gospodarenju otpadom. U partnerstvu s 

Općinama Satnica Đakovačka, Semeljci, Viškovci, 

Strizivojna, Općina Vuka je u 2019. godini 

provodila projekt Gospodarim otpadom po 

Programu Provedbe programa izobrazno-

informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju 

otpadom, a kojemu su ciljana skupina predškolska i 

školska djeca, umirovljenici, žene, svi stanovnici 

jedinica lokalne samouprave u kojima se provodi 

projekt te odgojno – obrazovne usluge. 

 

3. Mjere odvojenog skupljanja i uporabe otpada: 

Na području Općine Vuka organizirano je odvojeno 

prikupljanje posebnih kategorija otpada (ambalažno 

staklo i metal) na 5 lokacija na području Općine i to 

na adresi Osječka 83 u Vuki, kod groblja u Vuki, 

kod skretanja za Hrastovac (odvojak Osječke ulice), 

u Hrastovcu i u Lipovcu Hrastinskom) te tekstila. 

 

4. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog i 

biorazgradivog komunalnog otpada: 

Biološka obrada otpada uključuje kompostiranje, 

kako bi se kompost koristio u poljoprivredi ili kao 

poboljšivač tla na zelenim površinama, a što većina 

stanovnika općine Vuka provodi, s obzirom da 

navike u ruralnim područjima. 

 

5.Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, 

metala, stakla i plastike, te glomaznog otpada: 

Nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje 

tekstilnog i metalnog otpada, i isti su postavljeni na 

adresi Osječka 83, Vuka, a i ostale kategorije 

otpada se prikupljaju putem eko-otoka, odnosno na 

kućnom pragu.  

Općina Vuka je sklopila Sporazum s Općinom 

Vladislavci o korištenju reciklažnog dvorišta koje 

se nalazi na području Općine Vladislavci od strane 

stanovnika općine Vuka, bez naknade. Također, 

Općina Vuka putem mobilnog reciklažnog dvorišta 

omogućava odlaganje svih vrsta otpada 

stanovnicima Općine. 

 

6. Mjere zbrinjavanja nelegalno odloženog otpada: 

Na području Općine Vuka nema odlagališta otpada, 

niti je bilo otpada odlaganog na javnim površinama 

izvan spremnika, osim izuzetno u par slučajeva na 

eko-otocima, što je sanirano kroz redovno 

održavanje javnih površina. 

 

7. Financijska sredstva u 2019. godini za 

gospodarenje otpadom i sanacije uz navođenje 

izvora financiranja, vlastita i iz državnog 

proračuna: S obzirom na promjenu koncesionara, 

Općina Vuka je otkupila spremnike koji se nalaze 

kod korisnika, kako bi se osigurao kontinuitet 

usluge, a čipiranje istih je proveo Unikom d.o.o. 

Utrošena su sredstva u iznosu od 41.660,50 kn. Na 

rad mobilnog reciklažnog dvorišta utrošeno je u 

2019. godini 3.125,00 kn.  Druga financijska 

sredstva nisu trošena za gospodarenje otpadom za 

2019. godinu. 

 

III. 

Ovo izvješće daje se Općinskom vijeću Općine 

Vuka na usvajanje. 

 

IV. 

Ovo Izvješće objavit će se u «Službenom glasniku 

Općine Vuka». 

  

KLASA: 351-01/20-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-20-8 

U Vuki, 20. ožujka 2020. godine 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 

……………………………………………………... 

Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» br. 1/14,  1/18 i 

1/20), Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 25. 

sjednici održanoj dana 27. ožujka 2020. godine, 

donosi 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama 

odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada i provedbi mjera za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 

na području Općine Vuka za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o lokacijama i 

količinama odbačenog otpada, troškovima 
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uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na 

području Općine Vuka za 2019. godinu, kako ga je 

donio Općinski načelnik. 

Članak 2. 

Izvješće je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov 

sastavni dio. 

Članak 3. 

Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom 

glasniku Općine Vuka». 

 

KLASA: 351-02/20-01/01 

URBROJ: 2158/06-02-20-2 

U Vuki, 27. ožujka 2020. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

……………………………………………………... 

KLASA: 351-02/20-01/01 

URBROJ: 2158/06-03-20-1 

Vuka, 19. ožujka 2020. godine 

 

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada, troškovima uklanjanja odbačenog 

otpada i provedbi mjera za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za 

uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na 

području Općine Vuka za 2019. godinu 

 

I. UVOD 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19) u 

odredbi članka 36. stavka 9. propisano je da je 

izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno 

izvješće o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i 

provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš podnijeti predstavničkom tijelu 

jedinice lokalne samouprave do 31.ožujka tekuće 

godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

 

II. LOKACIJE I KOLIČINE ODBAČENOG 

OTPADA 

Na području Općine Vuka nema odlagališta otpada, 

te u 2019. godini nije bilo nepropisnog odlaganja 

otpada, osim nekoliko slučajeva odlaganja malih 

količina na prostoru oko eko-otoka. 

 

III. TROŠKOVI UKLANJANJA ODBAČENOG 

OTPADA 

Nekoliko slučajeva uklanjanja odbačenog otpada u 

2019. godini bilo je na prostorima eko otoka kod 

groblja na lokacija pored kontejnera, gdje je 

odbacivanje otpada bilo u začetku te su odbačene 

manje količine otpada uklonjene u okviru redovitog 

održavanja čistoće javnih površina.  

IV. PROVEDBA MJERA ZA SPRJEČAVANJE 

NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA 

➢ Uspostava sustava za zaprimanje 

obavijesti o nepropisno odbačenom 

otpadu 

- Općina Vuka ima uspostavljen sustav, 

međutim dojava i obavijesti o nepropisno 

odbačenom otpadu u 2019. godini, nije bilo. 

➢ Uspostava sustava evidentiranja 

lokacija odbačenog otpada  

- Općina Vuka evidentira lokacije 

odbačenog otpada. 

➢ Provedba redovitog godišnjeg nadzora 

područja Općine Vuka radi utvrđivanja 

postojanja odbačenog otpada 

- provodi se redovan godišnji nadzor, te 

nadzori i obilazak cjelokupnog područja 

Općine Vuka tijekom cijele godine (ciljani 

nadzori).  

➢ Edukacija stanovništva za odgovorno 

gospodarenje s otpadom 

- Općina Vuka u suradnji s davateljem 

javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i prikupljanja 

biorazgradivog komunalnog otpada 

provodi trajnu edukaciju stanovništva za 

odgovorno gospodarenje otpadom 

sukladno Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom; 

- u partnerstvu s Općinama Satnica 

Đakovačka, Semeljci, Viškovci, 

Strizivojna, Općina Vuka je u 2019. godini 

provodila projekt Gospodarim otpadom po 

Programu Provedbe programa izobrazno-

informativnih aktivnosti o održivom 

gospodarenju otpadom, a kojemu su 

ciljana skupina predškolska i školska 

djeca, umirovljenici, žene, svi stanovnici 

jedinica lokalne samouprave u kojima se 

provodi projekt te odgojno – obrazovne 

usluge. 

➢ Druge mjere 

- redovita kontrola područja Općine. 

 

Cijelo područje Općine Vuka je 

obuhvaćeno redovitim odvozom otpada s kućnog 

praga a moguće je i preuzimanje krupnog 

(glomaznog) otpada na kućnom pragu, te mobilnom 

reciklažnom dvorištu, a od 2020. godine i u 

reciklažnom dvorištu Općine Vladislavci, tijekom 

cijele godine. 

 

V. PROVEDBA MJERA ZA UKLANJANJE 

OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ 

Prikazom aktivnosti u 2019. godini 

vidljivo je da se mjere za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš provode u skladu s potrebama i 

financijskim mogućnostima Općine Vuka. 

Općinski načelnik 
Damir Maričić, dipl.oec. 

……………………………………………………... 
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Na temelju članka 12. stavak 3. i članka 13. stavak 

4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", 

broj 92/10),  Procjene ugroženosti od požara i  

tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara 

Općine Vuka, Provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara za područje Osječko-baranjske 

županije za 2020. godinu KLASA: 214-01/19-01/9 

URBROJ: 2158/1-01-01-19-10 od 12. prosinca 

2019.g. , članka 36. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 01/14, 01/18 

i 01/20), Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 

25. sjednici, održanoj dana 27.ožujka 2020. godine 

donijelo je  

Provedbeni plan 

unapređenja zaštite od požara za područje 

Općine Vuka za 2020. godinu 

  

I. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Vuka općinsko vijeće Općine Vuka donosi 

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 

područje  Općine Vuka za 2020. godinu (u  

daljnjem tekstu: Provedbeni plan).  

  

II. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Vuka potrebno je u 2020. godini provesti 

sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke 

mjere:  

  

1. Organizacijske mjere  

1.1. Vatrogasne postrojbe  

1.1.1.  Sukladno izračunu o potrebnom broju 

vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od požara i  

tehnoloških eksplozija Općina Vuka osigurati će 

potreban broj operativnih vatrogasaca. Operativni 

vatrogasac  može biti profesionalni i dobrovoljni 

vatrogasac  uz zadovoljavanje uvjeta propisanih 

člankom 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne 

novine“ broj  125/19). 

Izvršitelj: DVD 

1.1.2.  U DVD-a koje djeluju na području Općine 

Vuka osigurati djelotvornu i pravodobnu 

operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu 

prostornu pokrivenost grada u slučaju požara i 

eksplozija, spašavanja ljudi i imovine ugroženih 

požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u 

nezgodama i opasnim situacijama.  

Izvršitelj: DVD 

1.1.3.  Izvršiti stručni nadzor nad stanjem 

opremljenosti  i osposobljenosti DVD Općine 

Vuka. 

Izvršitelj: zapovjednik DVD 

 

1.2. Normativne mjere zaštite od požara 

1.2.1.  Uskladiti Procjenu ugroženosti i Plan 

zaštite od požara Općine Vuka sa odredbama 

Zakona o zaštiti od požara.                                

Izvršitelj: stručne službe Općine Vuka 

 

2. Tehničke mjere  

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika  

2.1.1.  Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti 

sukladno važećim propisima. Za potrebe 

vatrogasnih  postrojbi osigurati odgovarajuća 

spremišta za vatrogasna vozila  i tehniku.  

Izvršitelj: DVD 

 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 

2.2.1.  Za učinkovito i uspješno djelovanje 

vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka  

intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, 

potrebno je, sukladno Procjeni ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija osigurati dovoljan 

broj stabilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe  

vatrogasnih postrojbi.  

Izvršitelj: DVD 

 

3. Urbanističke mjere  

3.1. U postupku izrade i donošenja prostorno 

planske dokumentacije (prvenstveno         

provedbene), ovisno o  razini prostornih planova, 

obvezno je utvrditi  mjere zaštite od požara 

sukladno važećim propisima.  

Izvršitelj: Stručne službe Općine Vuka 

 

3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne 

mjere kako bi prometnice i javne površine bile 

uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U 

većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu 

prohodnost vatrogasnih pristupa i putova 

evakuacije.  

Izvršitelj: DVD, Stručne službe Općine Vuka 

 

3.3. Za gašenja požara potrebno je osigurati 

minimalno potrebne količine vode za gašenje 

požara i  tlak u hidrantskoj mreži, sukladno 

važećim propisima.  

Izvršitelj: DVD , Stručne službe Općine Vuka 

 

3.4. Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati s 

važećim propisima. 

 Izvršitelj: Stručne službe Općine Vuka 

 

3.5. Urediti prilaze za vatrogasna vozila  i 

pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću 

udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u 

svrhu crpljenja vode za potrebe  gašenja požara.  

Izvršitelj: DVD , Stručne službe Općine Vuka 

 

4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog 

otpada  

4.1. U slučaju nastajanja požara na odlagalištu 

otpada osigurati gašenje požara u najkraćem 

mogućem roku, putem vatrogasne postrojbe koja će 

pristupiti gašenju na siguran način.  

Izvršitelj: DVD  
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5. Organizacijske i administrativne mjere 

zaštite od požara na otvorenom prostoru  

5.1. Sukladno važećim propisima koji 

reguliraju zaštitu od  požara na otvorenom prostoru, 

nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom 

prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od  

požara, koristeći sve oblike javnog priopćavanja 

(radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), 

sustavno i redovito obavještavati i upozoravati 

stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih 

mjera zaštite od požara.  

Izvršitelj: DVD 

 

5.2. Organizirati savjetodavne sastanke sa svim 

sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od 

požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako 

bi se opasnost od nastajanja i  širenja požara 

smanjila na najmanju moguću mjeru.  

Izvršitelj: DVD 

 

5.3. Propisati mjere za uređivanje i održavanje 

rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala 

sukladno važećim propisima.  

Izvršitelj: DVD, stručne službe općine 

 

5.4. Obvezno je osigurati redovito održavanje 

(čišćenje) vodotokova i građevina za melioracijsku 

odvodnju od biljnog i komunalnog  otpada.  

Izvršitelj: DVD, stručne službe 

 

5.5. Bunari i ostale prirodne pričuve vode koje 

se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom 

prostoru moraju se redovito  čistiti, a prilazni putovi 

za vatrogasna vozila održavati  prohodnima. 

Izvršitelj: DVD, stručne službe 

 

5.6. U slučaju nastajanja požara na otvorenom 

prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji 

locirani u neposrednoj blizini požara dužne  su dati 

na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za 

potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za 

njegovo gašenje.  

 

5.7. Obvezan je nadzor i skrb nad lokalnim 

cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.  Zemljišni 

pojas uz ceste mora biti  čist i pregledan kako zbog 

sigurnosti  prometa tako i zbog sprječavanja 

nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je 

obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od 

lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi 

mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati 

njegovo širenje.  

Izvršitelj: DVD, stručne službe  

 

III. 

Stručna služba Općine Vuka i DVD Vuka upoznat  

će sa sadržajem ovoga  Provedbenog plana sve 

pravne subjekte koji su istim predviđeni kao 

izvršitelji pojedinih zadataka.  

DVD Vuka sačiniti će Izvješće o provedenim 

mjerama. 

  

IV. 

Sredstva za provedbu obveza Općine Vuka koje 

proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osigurat će 

se do visine utvrđene Proračunom Općine Vuka za  

2020.  godinu. 

 

V. 

Provedbeni planovi unaprjeđenja zaštite od požara 

jedinica lokalne samouprave na području  Općine 

Vuka za 2020. godinu donose se na temelju 

Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

za područje Osječko-Baranjske županije za 2020.g. 

KLASA: 214-01/19-01/9 URBROJ: 2158/1-01-01-

19-10 od 12. prosinca 2019.g.. 

 

VI. 

Općinsko vijeće Općine Vuka jednom godišnje 

razmatra izvješće o stanju provedbe Provedbenog 

plana.   

  

VII. 

Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog 

plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Vuka 

dostavlja se Vatrogasnoj zajednici Osijek. 

 

VIII. 

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Službenom glasniku Općine Vuka 

 

KLASA: 214-01/20-01/01 

URBROJ: 2158/06-02-20-3 

Vuka, 27. ožujka 2020. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

…………………………….………………………..                                                    

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o proračunu 

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

članka 42. Statuta Općine Vuka (“Službeni glasnik 

Općine Vuka“ broj 01/14, 01/18 i 01/20), Općinski 

načelnik Općine Vuka, donosi 

 

Odluku o otvaranju transakcijskog računa 

Općine Vuka  

u Privrednoj banci Zagreb d.d. i zatvaranju 

transakcijskog računa u Addiko bank Zagreb 

d.d. 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik donosi Odluku o otvaranju 

transakcijskog računa u Privrednoj banci Zagreb 

d.d., Regija Slavonija, Stjepana Radića 19, Osijek, 

te zatvaranju transakcijskog računa u Addiko bank 

Zagreb d.d.. 

 

Članak 2. 

S danom 02. ožujkom 2020. godine Privredna 

banka Zagreb d.d. će otvoriti račun IBAN HR14 
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2340009-1851700004, za redovno novčano 

poslovanje Općine Vuka te će se sve isplate 

proračunskog novca u potpunosti vršiti od 

navedenog datuma s tog računa, dok će se uplate 

proračunskog novca u potpunosti vršiti na navedeni 

račun najkasnije od dana 04. ožujka 2020. godine, 

kada će Addiko bank d.d. zatvoriti račun IBAN: 

HR1025000091851700004, te izvršiti prijenos svih 

raspoloživih sredstava sa tog računa, na račun 

IBAN HR1423400091851700004. 

Članak 3. 

O ovoj Odluci bit će obavješteno Općinsko vijeće 

Općine Vuka.  

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Vuka“. 

 

KLASA: 024-05/19-01/02 

URBROJ: 2158/06-03-20-11 

U Vuki, 28. veljače 2020. godine 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18), članka 21. stavak 1. 

Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16) i članka 

42. Statuta Općine Vuka („Službeni glasnik Općine Vuka“ br. 01/14, 01/18 i 01/20), općinski načelnik Općine 

Vuka, dana 25. ožujka 2020. godine, donosi 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 

o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Vuka i njihovih zamjenika 

 

Članak 1. 

Članak 1. mijenja se i glasi: 

Povjerenicima civilne zaštite Općine Vuka i zamjenicima povjerenika civilne zaštite Općine Vuka imenuju se: 

Mjesni odbor Povjerenik/zamjenik Ime i prezime Adresa 

HRASTOVAC 

 

Povjerenik Mario Perešin Veliki Rastovac 87 

Zamjenik povjerenika Tomislav Sačer Veliki Rastovac 4 

LIPOVAC HRASTINSKI Povjerenik Stjepan Ribić Lipovac Hrastinski 10 

Zamjenik povjerenika Mario Tuksar Lipovac Hrastinski 21 

 

 

 

        VUKA 

 

 

Povjerenik Marko Perak Osječka 211, Vuka 

Zamjenik povjerenika Velimir Kečinović Osječka 176 a, Vuka 

Povjerenik Rudolf Pindel Mirna 15, Vuka 

Zamjenik povjerenika Ivan Buzina Stjepana Radića 12,Vuka 

 

Članak 2.  

Sve ostale odredbe iz Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Vuka i njihovih zamjenika, 

KLASA: 810-01/19-01/01, URBROJ: 2158/06-01-19-15, od 11. travnja 2019. godine ostaju na snazi. 

 

Članak 3. 

Ova  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Vuka i njihovih 

zamjenika stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku". 

KLASA: 810-01/20-01/01 

URBROJ: 2158/06-03-20-10 

Vuka, 25. ožujka 2020. godine 

               Općinski načelnik 

          Damir Maričić, dipl.oec. 
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

("Narodne novine" broj  86/12, 143/13, 65/17, 

14/19) i 42. Statuta Općine Vuka („Službeni glasnik 

Općine Vuka“ broj 01/17, 01/18, 01/20), Općinski 

načelnik Općine Vuka donosi: 

IZVJEŠĆE  

o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada  

u prostoru za Općinu Vuka u 2019. godini 

Članak 1. 

Utvrđuje se da su u tijeku 2019. godine ostvarena 

sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za Općinu Vuka 

iznosila 4.809,36 kuna. 

Članak 2. 

Sredstva se koriste namjenski za izradu prostornih 

planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za 

urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih 

nezakonitom gradnjom te za poboljšanje 

infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili 

neopremljenih naselja. 

Članak 3. 

Ostvareni prihod iz članka 1. ovog Izvješća utrošen 

je namjenski za: 

1. održavanje igrališta u iznosu od 4.809,36 kuna 

Članak 4. 

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Vuka“.                                                                                      

 

KLASA: 400-04/20-04/01 

URBROJ: 2158/06-03-20-2 

U Vuki, 28. veljače 2020. godine 

 

Općinski načelnik: 

Damir Maričić, dipl.oec. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Temeljem članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19) i članka 

42. Statuta Općine Vuka („Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 01/14, 1/18, 01/20), Općinski načelnik Općine 

Vuka dana 28. veljače 2020. godine, podnosi 

Izvješće o utrošku sredstava 

ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vuka za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Utvrđuje se da su u tijeku 2019. godine ostvarena i utrošena sredstava raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vuka, kako slijedi: 

PRIHODI Ostvareno 

Naknade za koncesije polj. zemljišta 70.661,23 

Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 236.658,25 

Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta 569.824,39 

UKUPNO PRIHODI 877.143,87 

Neutrošena sredstva iz prethodnih godina: 279.429,38 

 

RASHODI Ostvareno 

Podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu – 

dio plaće zaposlenika i provedba natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

(povjerenstvo za zakup) 

80.116,37 

Nasipavanje puteva, održavanje nerazvrstanih cesta 219.606,25 

Održavanje kanalske mreže 7.082,63 

Zimska služba 7.700,00 

Provođenje deratizacije i dezinsekcije 50.531,25 

Sufinanciranje poljoprivrednika 26.759,76 

Veterinarsko-higijeničarski poslovi 18.750,00 

Sufinanciranje poljoprivrednog i komunalnog redara 39.424,00 

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Milka Cepelića, završna faza 612.567,98 

UKUPNO RASHODI 1.062.538,24 

 

Članak 2. 

Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Vuka“.  

KLASA: 400-04/20-04/01 

URBROJ: 2158/06-03-20-4 

U Vuki, 28. veljače 2020. godine 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl. oec. 
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Temeljem članka 25. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 

98/19) i članka 42. Statuta Općine Vuka („Službeni 

glasnik Općine Vuka“ broj 01/14, 1/18, 01/20), 

Općinski načelnik Općine Vuka dana 28. veljače 

2020. godine, podnosi 

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od 

naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Vuka za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Utvrđuje se da je tijekom 2019. godine ostvaren 

prihod od 3,46 kn od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Vuka. 

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisana je 

svrha za koju se navedena sredstva mogu utrošiti. 

U 2019. godini su utrošena sredstva od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Vuka u 

ukupnom iznosu od 21,28 kn, na nasipavanje 

pristupnih puteva. 

Članak 2. 

Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom glasniku 

Općine Vuka“.  

KLASA: 400-04/20-04/01 

URBROJ: 2158/06-03-20-03 

U Vuki, 28. veljače 2020. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl. oec. 

……………………………………………………... 

Temeljem članka 42. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 01/14, 1/18, 

01/20), Općinski načelnik Općine Vuka dana 28. 

veljače 2020. godine, podnosi 

Izvješće o utrošku sredstava 

ostvarenih od šumskog doprinosa za 2019. 

godinu 

 

Članak 1. 

Utvrđuje se da je tijekom 2019. godine ostvaren 

prihod od 9.816,46 kn od šumskog doprinosa. 

Sukladno zakonskim odredbama, sredstva od 

šumskog doprinosa iz prethodnog stavka u cijelosti 

su utrošena za izgradnju komunalne infrastrukture 

na području Općine Vuka u 2019. godini, i to za 

izgradnju parkirališta. 

 

Članak 2. 

Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom glasniku 

Općine Vuka“.  

KLASA: 400-04/20-04/01 

URBROJ: 2158/06-03-20-1 

U Vuki, 28. veljače 2020. 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 
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