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Na  temelju članka 36. Statuta Općine 

Vuka ("Službeni glasnik Općine Vuka" br. 

01/14, 01/18), Općinsko vijeće Općine Vuka 

na svojoj 11. sjednici održanoj dana 11. rujna 

2018. godine, donosi  

 

Odluku o subvencioniranju dijela troškova 

prijevoza učenika srednjih škola sa 

prebivalištem na području Općine Vuka 

 

Članak 1. 

 

            Općina Vuka će subvencionirati dio 

troškova prijevoza učenika srednjih škola sa 

prebivalištem na području Općine Vuka u 

školskoj 2018./2019. godini, iz Proračuna 

Općine Vuka. 

 

Članak 2. 

 

Sredstva za provedbu ove Odluke 

osigurana su u Proračunu za 2018. godinu, a 

osigurat će se i u Proračunu za 2019. godinu. 

      

Članak 3. 

 

           Općina Vuka će subvencionirati 

međumjesni prijevoz autobusom i željeznicom 

sa iznosom od 17,5% od cijene kupljene 

mjesečne karte, za redovne učenike srednjih 

škola s područja Općine Vuka (naselja: 

Hrastovac, Lipovac Hrastinski i Vuka). 

        

Članak 4. 

 

      Sredstva će se isplaćivati ovlaštenim i 

registriranim trgovačkim društvima i javnim 

poduzećima za obavljanje javnog prijevoza, na 

temelju sklopljenog Ugovora i mjesečne 

fakture-računa o prodanim mjesečnim kartama 

korisnicima iz članka 1. ove Odluke. 

  

Članak 5. 

   

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon 

donošenja i objavit će se u «Službenom 

glasniku Općine Vuka».  

 

KLASA: 602-03/18-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-18-3 

U Vuki, 11. rujna 2018. godine 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća 

Stipo Cota 

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

Na  temelju članka 36. Statuta Općine 

Vuka ( "Službeni glasnik Općine Vuka" br. 

01/14, 01/18), Općinsko vijeće Općine Vuka 

na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 11. rujna 

2018. godine, donosi  

 

Odluku 

o subvencioniranju dijela troškova 

prijevoza redovnih studenata sa 

prebivalištem na području Općine Vuka 

 

Članak 1. 

 

            Općina Vuka će subvencionirati dio 

troškova prijevoza redovnih studenata sa 

prebivalištem na području Općine Vuka u 

akademskoj 2018./2019. godini, iz Proračuna 

Općine Vuka. 

 

Članak 2. 

 

Sredstva za provedbu ove Odluke 

osigurana su u Proračunu 2018. godine, a 

osigurat će se i u Proračunu za 2019. godinu. 

Članak 3. 

 

           Općina Vuka će subvencionirati 

međumjesni prijevoz autobusom i željeznicom, 

sa iznosom od 35% od cijene kupljene 

mjesečne karte, za redovne studente s područja 

Općine Vuka (naselja: Hrastovac, Lipovac 

Hrastinski i Vuka). 

        

Članak 4. 

 

      Sredstva će se isplaćivati ovlaštenim i 

registriranim trgovačkim društvima i javnim 

poduzećima za obavljanje javnog prijevoza, na 

temelju sklopljenog Ugovora i mjesečne 

fakture-računa o prodanim mjesečnim kartama 

korisnicima iz članka 1. ove Odluke. 

  

Članak 5. 

   

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon 

dana donošenja i objavit će se u «Službenom 

glasniku Općine Vuka».  

 

KLASA: 602-04/18-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-18-1 

U Vuki, 11. rujna 2018. godine 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća 

Stipo Cota 

************************************* 
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Na temelju članka 14. Zakona o 

proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 

15/15) i članka 36. Statuta Općine Vuka 

(Službeni glasnik Općine Vuka 01/14 i 01/18), 

Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 11. 

sjednici održanoj dana 11. rujna 2018. godine 

donosi 

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA ODLUKE O 

IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

OPĆINE VUKA ZA 2018. GODINU 

 

Članak 1. 

U Odluci o izvršavanju proračuna Općine 

Vuka za 2018. godinu, Klasa: 400-08/17-

01/04, Ur.broj: 2158-06/01-17-23, od  16. 

studenog 2017. godine, članak 21. mijenja se i 

glasi: 

 

„Općina se u 2018. godini može zadužiti 

za kapitalne izdatke sukladno propisima 

Zakona o proračunu i Zakona o 

izvršavanju Državnog proračuna za 

2018. godinu do svote utvrđene u 

Računu financiranja Proračuna. 

Ukupna godišnja obveza jedinica 

lokalne samouprave može iznositi 

najviše do 20% ostvarenih prihoda u 

godini koja prethodi godini u kojoj se 

zadužuje. U iznosu ukupne godišnje 

obveze zaduženja uključen je i iznos 

godišnjeg anuiteta po kreditima te 

neplaćene obveze iz prethodnih godina. 

 

Tekuća otplata glavnice duga, iskazana 

u Računu financiranja Proračuna 

Općine za 2018. godinu u svoti od 

20.000,00 kn ima u izvršavanju 

Proračuna prednost pred svim ostalim 

izdacima. 

 

Iznos novog duga iznosi 1.000.000,00 kn 

za kapitalni projekt „Rekonstrukcija 

nerazvrstane ceste i izgradnja 

nogostupa u ulici Nikole Šubića 

Zrinskoga u Vuki, putem programa 

kreditiranja EU projekti ruralnog 

razvoja. Očekivani iznos ukupnog duga 

na kraju proračunske 2018. godine ostat 

će  po novom zaduženju 1.000.000,00 kn 

zbog ugovorenog početka otplate kredita 

u 2019. godini, te po starom zaduženju 

320.000,00 kn, odnosno ukupno 

1.320.000,00 kn.“ 

Članak 2. 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom 

glasniku Općine Vuka a stupa na snagu osmog 

dana od objave. 

 

KLASA: 400-08/18-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-18-14 

U Vuki, 11. rujna 2018. godine 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća 

Stipo Cota 

 

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

Temeljem članka 36. Statuta Općine 

Vuka («Službeni glasnik Općine Vuka» br. 

1/14 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Vuka na 

svojoj 11. sjednici održanoj dana 11. rujna 

2018. godine, donosi 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog 

načelnika za razdoblje 01.01.2018.-

30.06.2018. godine 

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o 

radu općinskog načelnika za razdoblje 

01.01.2018.-30.06.2018. godine kako ga je 

podnio 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: 022-01/18-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-18-4 

U Vuki, 11. rujna 2018. godine 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća 

Stipo Cota 
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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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