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1. 
 
 Na temelju članka 202. stavak 2. i 
članka 258. stavak 4. Zakona o vodama (NN 
br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), 
članka 550a. stavak 3. Zakona o trgovačkim 
društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 
52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 
152/11, 111/12, 68/13), članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 29. 
Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ 
Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13, 10/13), i 
članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Gunja (“Službeni vjesnik” Općine Gunja, broj 
02/09, 03/13), Općinsko vijeće Općine Gunja 
na sjednici održanoj dana 31.ožujka 2015. 
godine donijelo je  
 
 

O  D  L  U  K  U 
 

Članak 1. 
 

 Prihvaća se prijedlog usklađenja 
društva KOMUNALNO TRGOVAČKO 
DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Vladimira Nazora 
97, 32260 Gunja, OIB: 88688133030 sa 
Zakonom o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 
130/11, 56/13, 14/14), sukladno prijedlogu 
Uprave društva - direktora broj: 68/15 od dana 
20. ožujka 2015.godine, koji Prijedlog čini 
sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 2. 
 

 Nalaže se Skupštini društva, 
Nadzornom odboru i Upravi Komunalnog 
trgovačkog društva Gunja d.o.o. iz Gunje, 
Vladimira Nazora 97, da poduzmu sve 
aktivnosti i pripremne radnje potrebne za 
provedbu podjele društva KOMUNALNO 
TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., po 
modelu „odvajanje s osnivanjem“, a u cilju 
zadovoljenja potrebe Zakona o vodama (NN br. 
153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), kojim se 
nalaže da se javni isporučitelj vodne usluge ne  
 

 
može baviti drugim djelatnostima osim javne 
vodoopskrbe i javne odvodnje. 
 

Članak 3. 
 

 Skupština društva, Nadzorni odbor i 
Uprava Komunalnog trgovačkog društva Gunja 
d.o.o. iz Gunje, Vladimira Nazora 97, obvezuju 
se poduzeti sve aktivnosti koje nalaže Zakon o 
trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 
125/11, 152/11, 111/12, 68/13) koje su 
potrebne za provedbu podjele društva 
KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO 
GUNJA d.o.o., po modelu „odvajanje s 
osnivanjem“ na način da društvu 
KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO 
GUNJA d.o.o. ostaju djelatnosti koje su 
isključivo vezane za javnu vodoopskrbu i javnu 
odvodnju. 
 

Članak 4. 
 

 Na sva pitanja koja nisu uređena ovom 
Odlukom, na odgovarajući način se primjenjuju 
odredbe Zakona o trgovačkim društvima. 
 

Članak 5. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Gunja. 

 
 

  REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                     OPĆINA GUNJA 
                        OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 363-01/15-01/577 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 

U Gunji, 31.ožujka 2015. godine 
 
 

   Predsjednik Općinskog vijeća 
 

    Alen Džomba 
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2. 
 
 Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o 
savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), 
članka 29. Statuta Općine Gunja (“Službeni vjesnik“ 
Općine Gunja broj: 3/13, 5/13., 10/13), Općinsko 
vijeće Općine Gunja na svojoj sjednici održanoj 
dana 31. ožujka 2015. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
 

o osnivanju Savjeta mladih Općine Gunja 
 
 
I. OSNOVNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom uređuje se osnivanje 
Savjeta mladih Općine Gunja (u daljnjem tekstu: 
Savjet mladih), djelokrug rada, postupak izbora 
članova i zamjenika članova te druga pitanja od 
značaja za rad Savjeta mladih. 
 

Članak 2. 
 

 Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine 
Gunja koje promiče i zagovara prava, potrebe i 
interese mladih, te koje je osnovano s ciljem 
sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju 
javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, 
aktivno uključivanje mladih u javni život te 
informiranje i savjetovanje mladih u Općini Gunja. 
 

Članak 3. 
 

 Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s 
prebivalištem ili boravištem na području Općine 
Gunja koji u trenutku podnošenja kandidatura za 
članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih 
petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina 
života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana 
Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih. 
 

Članak 4. 
 

 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju  
rodno značenje koriste se neutralno i odnose se 
jednako na muški i ženski spol. 
 
II. OSNIVANJE SAVJETA MLADIH 
 

Članak 5. 
 

 Odluku o osnivanju Savjeta mladih donosi 
Općinsko vijeće Općine Gunja u skladu sa 
Zakonom o savjetima mladih, zakonom kojim se 
uređuje sustav lokalne i područne (regionalne)  
 

 
 
samouprave, te Statutom Općine Gunja. 
 

Članak 6. 
 

 Odlukom o osnivanju Savjeta mladih 
uređuje se: 
 

- broj članova Savjeta mladih, 
- način izbora članova Savjeta mladih, 
- rokovi provedbe izbora za članove i zamjenike      
  članova Savjeta mladih, 
- rad Odbora za provjeru valjanosti kandidatura i    
  izradu liste valjanih kandidatura, 
- način utjecaja Savjeta mladih na rad Općinskog  
  vijeća Općine Gunja u postupku donošenja odluka  
  i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i  
  u vezi s mladima, 
- način financiranja rada i programa Savjeta mladih,  
  te osiguravanje prostornih i drugih uvjeta za rad  
  Savjeta mladih, 
- pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u  
  radu Savjeta mladih. 
 
III. SASTAV SAVJETA MLADIH 
 

Članak 7. 
 

 Savjet mladih ima pet članova uključujući 
predsjednika i zamjenika. 
 
IV. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MLADIH 
 

Članak 8. 
 

 Na temelju pisanih i obrazloženih 
kandidatura, članove Savjeta mladih i njihove 
zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Gunja 
temeljem Zakona, Statuta Općine Gunja, 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gunja  i ove 
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gunja. 
 

 Općinsko vijeće Općine Gunja temeljem 
Odluke o osnivanju savjeta mladih pokreće 
postupak biranja članova Savjeta mladih i njihovih 
zamjenika. 
 

 Kandidature za članove Savjeta mladih i 
njihove zamjenike temeljem javnog poziva za 
isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno 
statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za 
rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, 
studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, 
sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici 
Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 
20 mladih. 
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 Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 
3. ovoga članka dužni su prilikom isticanja 
kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i 
zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta 
mladih. 
 

Članak 9. 
 

 Postupak izbora članova Savjeta mladih i 
njihovih zamjenika počinje objavom javnog poziva 
za isticanje kandidatura. 
 

 Javni se poziv za isticanje kandidatura 
objavljuje na mrežnim stranicama Općine Gunja, te 
u sredstvima javnog priopćavanja. 
 

 Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka mora 
sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje 
kandidatura propisane ovim Zakonom, rokove za 
prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera 
zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih 
kandidata te izbor članova i zamjenika članova 
Savjeta mladih. 
 

 Nakon zaprimanja kandidatura za članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i 
imenovanje obavlja provjeru valjanosti kandidatura 
i izradu liste valjanih kandidatura, obavlja provjeru 
formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 
15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, 
sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te 
utvrđuje popis važećih kandidatura. 
 

 Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis 
važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom 
vijeću Općine Gunja te se objavljuju na mrežnim 
stranicama Općine Gunja, te u sredstvima javnog 
priopćavanja. 
 

 Općinsko vijeće Općine Gunja na prvoj 
sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura 
raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s 
popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike 
članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih. 
 

 Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja 
ispred onoliko kandidata na listiću koliko po Odluci 
o osnivanju Savjeta mladih ima članova Savjeta 
mladih. 
 

 U slučaju da nije moguće izabrati Savjet 
mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim 
brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor 
kandidata do punog broja članova Savjeta mladih 
između onih kandidata koji u prvom krugu nisu 
izabrani jer su imali jednak broj glasova. 
Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi 
članovi Savjeta mladih. 
 

 Javni poziv za isticanje kandidatura mora se 
objaviti na mrežnim stranicama Općine Gunja,  

 
 
najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova 
savjeta mladih. 
 
V. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH 
 

Članak 10. 
 

 Rezultati izbora za članove i zamjenike 
članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim 
stranicama Općine Gunja, te u sredstvima javnog 
priopćavanja. 
 

 Savjet mladih mora se konstituirati u roku 
od 30 dana od dana objave rezultata izbora. 
 

 Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je 
sazvati predsjednik Općinskog vijeća Općine 
Gunja. 
 

 Savjet mladih je konstituiran izborom 
predsjednika Savjeta mladih. Obavijest o 
konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na 
mrežnim stranicama Općine Gunja, te u sredstvima 
javnog priopćavanja. 
 

 Predsjednika i zamjenika predsjednika 
Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi Savjeta 
mladih većinom glasova svih članova. 
 

 Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od 
dana proglašenja službenih rezultata izbora za 
članove Savjeta mladih ne izabere predsjednika 
Savjeta mladih, Općinsko vijeće Općine Gunja 
objavit će novi javni poziv za izbor članova i 
zamjenika članova Savjeta mladih. 
 
VI. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH 
 

Članak 11. 
 

 Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici 
biraju se na razdoblje od tri godine. 
 

 Mandat zamjenika člana Savjeta mladih 
vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. Mandat 
zamjenika člana Savjeta mladih prestaje 
prestankom mandata člana Savjeta mladih 
sukladno Zakonu o savjetima mladih. 
 

 Općinsko vijeće Općine Gunja razriješit će 
člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako 
neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica 
Savjeta mladih u godini dana, te na osobni zahtjev 
člana Savjeta mladih. 
 

 Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja 
mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u 
Savjetu mladih do isteka mandata na koji je 
izabran. 
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 Ako se broj članova Savjeta mladih spusti 
ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko vijeće 
Općine Gunja će provesti postupak dodatnog 
izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih 
je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka 
mandata. 
 

 Mandat članova Savjeta mladih izabranih 
postupkom dodatnog izbora traje do isteka 
mandata članova Savjeta mladih izabranih u 
redovitom postupku biranja članova Savjeta mladih. 
  

 Općinsko vijeće Općine Gunja raspustit će 
Savjet mladih samo ako Savjet mladih ne održi 
sjednicu dulje od šest (6) mjeseci. 
 
VII. DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH 
 

Članak 12. 
 

 U okviru svoga djelokruga Savjet mladih: 
 
- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o 
pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o 
pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća Općine 
Gunja koji su od interesa za mlade, 
 

- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća 
Općine Gunja inicira u Općinskom vijeću donošenje 
odluka od značaja za mlade, donošenje programa i 
drugih akata od značenja za unaprjeđivanje 
položaja mladih na području Općine Gunja, 
raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za 
unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine 
Gunja, te način rješavanja navedenih pitanja 
 

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu 
Općinskog vijeća Općine Gunja, prilikom donošenja 
odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog 
značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na 
području Općine Gunja davanjem mišljenja, 
prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od 
interesa za mlade 
 

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe 
lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja 
i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i 
problemima mladih, a po potrebi predlaže i 
donošenje programa za otklanjanje nastalih 
problema i poboljšanje položaja mladih 
 

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima 
značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, 
međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici 
Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s 
organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim 
tijelima drugih zemalja 
 

- predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću 
Općine Gunja, program rada popraćen financijskim 
planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta 
mladih 

 

- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine 
Gunja na sjednice Savjeta mladih 
 

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike 
za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za 
mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta 
natječaja i određivanja kriterija financiranja 
organizacija mladih i za mlade 
 

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa 
za mlade. 
 
VIII. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH 
 

Članak 13. 
 

 Savjet mladih održava redovite sjednice 
najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i 
češće. 
 

 Sjednice Savjeta mladih saziva i njima 
predsjeda predsjednik Savjeta mladih. 
 

 Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati 
izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog 
najmanje 1/3 članova Savjeta mladih. 
 

Članak 14. 
 

 Savjet mladih donosi Poslovnik o radu. 
 

 Poslovnik o radu Savjet mladih donosi 
većinom glasova svih članova Savjeta mladih. 
 

 Poslovnikom o radu pobliže se uređuje 
način rada Savjeta mladih u skladu s Zakonom i 
ovom Odlukom. 
 

Članak 15. 
 

 Savjet mladih donosi odluke većinom 
glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 
Savjeta mladih, osim ako Zakonom nije drugačije 
određeno. 
 

 Član Savjeta mladih, odnosno njegov 
zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran 
za donošenje odluke o nekom pitanju može 
sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od 
odlučivanja. 
 

 Smatra se da je član Savjeta mladih 
neposredno osobno zainteresiran za donošenje 
odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na 
projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje 
pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je 
član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili 
njezinih tijela upravljanja. 
 

 Ako je član Savjeta mladih spriječen 
sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje 
ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i 
obveze člana Savjeta mladih.
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Članak 16. 
 

 Savjet mladih predstavlja predsjednik 
Savjeta mladih. 
 

 Predsjednik Savjeta mladih: 
 

- saziva i vodi sjednice Savjeta mladih 
- predstavlja Savjet mladih prema Općini Gunja i 
prema trećima 
- obavlja druge poslove sukladno odredbama  
Zakona i Poslovnika o radu Savjeta mladih. 
 

 Ako je predsjednik Savjeta mladih iz 
opravdanih razloga spriječen obavljati svoje 
dužnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika 
Savjeta mladih. 
 

 Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja 
svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima 
Općine Gunja te Poslovniku o radu, Savjet mladih 
može natpolovičnom većinom glasova svih članova 
pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije 
predsjednika Savjeta mladih i izbora novog 
predsjednika. 
 

 Ako Savjet mladih ne pokrene postupak 
izbora novog predsjednika Savjeta mladih sukladno 
stavku 4. ovoga članka, Općinsko vijeće Općine 
Gunja, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih, 
može u pisanom obliku uputiti Savjetu mladih 
inicijativu za pokretanje postupka izbora novog 
predsjednika Savjeta mladih. 
 

 Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih 
ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim 
aktima Općine Gunja te Poslovniku o radu savjeta 
mladih, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 
članova Savjeta mladih može pokrenuti postupak 
za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika 
predsjednika Savjeta mladih i izbor novog 
zamjenika predsjednika Savjeta mladih. 
 

Članak 17. 
 

 Savjet mladih može, u skladu sa svojim 
djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene 
radne skupine za uža područja djelovanja, te 
organizirati forume, tribine i radionice za pojedine 
dobne skupine mladih ili srodne vrste problema 
mladih. 
 

 U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, 
bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja 
vezanih za mlade i rad s mladima. 
 

Članak 18. 
 

 Savjet mladih donosi Program rada Savjeta 
mladih za svaku kalendarsku godinu. 
 

 Program rada Savjeta mladih mora 
sadržavati sljedeće aktivnosti: 

 
 
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe 
lokalnog programa djelovanja za mlade 
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama 
bitnim za mlade 
- suradnju s tijelima Općine Gunja te tijelima 
područne (regionalne) samouprave u politici za 
mlade 
- suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u 
Republici Hrvatskoj i inozemstvu. 
 

 Program rada Savjeta mladih može 
sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta 
mladih i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s 
propisanim djelokrugom Savjeta mladih. 
 

 Program rada Savjeta mladih donosi se 
većinom glasova svih članova Savjeta mladih. 
 

 Savjet mladih donosi program rada te ga 
podnosi na odobravanje Općinskom vijeću Općine 
Gunja najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za 
sljedeću kalendarsku godinu. 
 

 Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o 
svom radu Općinskom vijeću Općine Gunja do 31. 
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga 
dostavlja na znanje Općinskom načelniku Općine 
Gunja koji ga objavljuje na mrežnim stranicama 
Općine Gunja. 
 

Članak 19. 
 

 Ako se Programom rada Savjeta mladih za 
provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba 
osiguranja financijskih sredstava, sredstva se 
sukladno Zakonu, Odluci o osnivanju savjeta 
mladih i na temelju financijskog plana osiguravaju u 
proračunu Općine Gunja. 
 

 Program rada Savjeta mladih iz stavka 1. 
ovoga članka odobrava Općinsko vijeće Općine 
Gunja. 
 
X. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH 
 

Članak 21. 
 

 Općina Gunja osigurava financijska 
sredstva za rad i program rada Savjeta mladih, kao 
i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih, 
sukladno Zakonu i Odluci o osnivanju Savjeta 
mladih. 
 

 Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na 
naknadu za svoj rad. 
 

 Članovi Savjeta mladih imaju pravo na 
naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice 
Savjeta mladih, kao i drugih putnih troškova 
neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih. 
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Članak 22. 
 

 Općina Gunja osigurava dostupnost 
pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa 
za mlade, o članovima Savjeta mladih, njihovim 
zamjenicima i radu Savjeta mladih na svojoj 
mrežnoj stranici. 
 
XI. ODNOS SAVJETA MLADIH I 
OPĆINSKOG VIJEĆA TE OPĆINSKOG 
NAČELNIKA 
 

Članak 23.   

 Savjetu mladih dostavljaju se pozivi i 
materijali za sjednice Općinskog vijeća kao i 
zapisnici sa održanih sjednica u istom roku kao i 
članovima općinskog vijeća te se na drugi prikladan 
način informira Savjet mladih o svim aktivnostima 
Općinskog vijeća. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a 
najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički 
sastanak sa Savjetom mladih, na koji  se po potrebi 
pozivaju i drugi članovi Općinskog vijeća, a na 
kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za 
mlade te o suradnji Općinskog vijeća i drugih tijela 
Općine sa Savjetom mladih. 
 

 Inicijativu za zajedničkim sastankom može 
pokrenuti i Savjet mladih.  
 

 Na sastanak mogu biti pozvani i stručnjaci iz 
pojedinih područja vezanih za mlade i rad s 
mladima. 
 

Članak 24. 
 

 Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko vijeće  
 
 
raspravit će pitanje od interesa za mlade, i to 
najkasnije na prvoj idućoj sjednici od dana dostave 
zahtjeva Savjeta mladih, pod uvjetom da je zahtjev 
podnesen najkasnije sedam dana prije dana 
održavanja sjednice Općinskog vijeća. 
 

 Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi 
član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje, dužan je  
 
 
 
 
 

 
 
 
odazvati se pozivima na sjednice Općinskog vijeća, 
prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u 
raspravi bez prava glasa, te dostaviti svaki podatak 
ili izvještaj koji zatraži Općinsko vijeće, a iz 
djelokruga je Savjeta mladih. 
 

Članak 25. 
 

 Savjet mladih surađuje s Općinskim 
načelnikom redovitim međusobnim informiranjem, 
savjetovanjem te na drugi način. 
 

 Općinski načelnik po potrebi, a najmanje 
svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa 
Savjetom mladih na kojem raspravljaju o svim 
pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji 
općinskog načelnika i Savjeta mladih. 
 

 Općinski načelnik svakih šest mjeseci 
pisanim putem obavještava Savjet mladih o svim 
aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za 
mlade. 
 
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 26. 
 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Gunja, a stupa na snagu danom 
objave. 
 
 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                     OPĆINA GUNJA 
                        OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 021-05/15-01/578 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 31.ožujka 2015. godine 
 
 
   Predsjednik Općinskog vijeća 
 

    Alen Džomba 
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3. 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13), članka 88. Statuta Općine 
Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 
05/13, 10/13), a na prijedlog općinskog načelnika koji 
je potvrdio Odbor za Statut i Poslovnik, te u svezi sa 
člankom 28. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) 
Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj sjednici 
održanoj dana 31. ožujka 2015. godine donijelo je 
 
 

O D  L  U  K  A 
 

o dopunama Statuta Općine Gunja 
 

 
Članak 1. 

 

 U Statutu Općine Gunja („Službeni vjesnik“ 
Općine Gunja, br. 03/13, 05/13, 10/13) iza članka 46. 
dodaje se članak 46.a. koji glasi: 
 

 „Općinsko vijeće osniva Savjet mladih Općine 
Gunja kao savjetodavno tijelo Općine Gunja koje 
promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih 
na lokalnoj razini. 
 Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora 
članova i njihovih zamjenika te druga pitanja od 
značaja za rad Savjeta mladih Općine Gunja uređuju 

se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine 
Gunja koju donosi Općinsko vijeće.“ 
 

Članak 2. 
 

 Sve ostale odredbe Statuta Općine Gunja 
(„Službeni vjesnik“ Općine Gunja, br. 03/13, 05/13, 
10/13)  ostaju neizmijenjene.  
 

Članak 3. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Općine Gunja. 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                     OPĆINA GUNJA 
                        OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 012-03/15-01/579 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 31. ožujka 2015. godine 
 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 

    Alen Džomba
 
________________________________________________________________________________________ 
 
4.  
 
 Na temelju članka 7.  Zakona o arhivskom 
gradivu i arhivima (''Narodne novine'' broj 105/9, 
64/00 i 65/09, 125/11), članka 17. i 18. Pravilnika o 
zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva 
izvan arhiva  (''Narodne novine'' broj 63/04 i 106/07), 
članka 11. st. 3. Pravilnika o vrednovanju te 
postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva 
(''Narodne novine'' broj  90/02.) i članka 29. Statuta 
Općine Gunja (''Službenik vjesnik“ Općine Gunja broj 
03/13, 05/13, 10/13), Općinsko vijeće Općine Gunja 
na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015. godine 
donosi 
 

P R A V I L N I K 
 

o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog 
gradiva 

 

I.      OPĆE ODREDBE 
  

Članak 1. 
 

 Ovim se Pravilnikom uređuje prikupljanje, 
odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i 
izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i 
registraturnog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili 
se koristi u poslovanju Općine Gunja  i njenih 
prednika (u daljnjem tekstu: Općina Gunja), kao i 
predaja gradiva nadležnom arhivu. 
 

 Sastavni dio ovog Pravilnika predstavlja 
Poseban popis arhivskoga i registraturnog gradiva 
Općine Gunja i njezinih prednika s rokovima čuvanja, 
koji obuhvaća cjelokupno arhivsko i registraturno 
gradivo koje nastaje u poslovanju Općine. 
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Članak 2. 
 

            Cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo 
Općine Gunja od interesa je za Republiku Hrvatsku 
i ima njezinu osobitu zaštitu bez obzira da li je 
registrirano ili evidentirano. 
 

 Za cjelokupno arhivsko i registraturnog 
gradivo Općine Gunja odgovoran je općinski 
načelnik. 
 

  Nadzor nad zaštitom cjelokupnog arhivskog 
i registraturnog gradiva Općine Gunja obavlja 
nadležni državni arhiv, odnosno Državni arhiv u 
Vukovaru (u daljnjem tekstu: DAVU), te se u tom 
smislu obvezuju na suradnju sve osobe odgovorne 
i zadužene za gradivo. 

 
Članak 3. 

 

 Definicije i pojmova u ovom Pravilniku imaju 
slijedeće značenje: 
 

 Arhivska jedinica gradiva jest najmanja 
logičko-sadržajna jedinica organizacije gradiva 
(predmet, dosje, spis, periodički definiran upisnik, 
zapisnik, …). 
 

 Arhivska knjiga je evidencija ulaska 
gradiva u pismohranu, prema vrstama i količinama. 
 

 Arhivsko (registraturno) gradivo jest 
cjelokupna dokumentacija nastala radom ili je u 
posjedu Općine Gunja bez obzira je li ili nije 
evidentirana kroz službene evidencije 
(dokumentacija nastala u uredskom poslovanju, 
službenom poslovanju, evidencije, ...). 
Registraturno gradivo smatra se arhivskim 
gradivom u nastajanju, pa se na njega primjenjuju 
iste odredbe Zakona i drugih propisa koji se 
odnose na arhivsko gradivo. 
 

 Izlučivanje je postupak kojim se iz neke 
cjeline gradiva izdvajaju jedinice čiji je utvrđeni rok 
čuvanja istekao. 
 

 Konvencionalno gradivo je gradivo za čije 
iščitavanje nisu potrebni posebni uređaji. 
 

 Nekonvencionalno gradivo je gradivo za 
čije su isčitavanje potrebni posebni uređaji. Ono 
može biti na optičko-magnetskim medijima, na 
mikrofilmu ili na CD-u. 
 

 Odabiranje arhivskoga gradiva je postupak 
kojim se iz registraturnoga gradiva temeljem 
utvrđenih propisa odabire arhivsko gradivo za 
trajno čuvanje. 
 

 Odgovorna osoba za pismohranu je 
osoba kojoj takva ovlast pripada temeljem 
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Gunja. 

 
 
 Poseban popis gradiva s rokovima 
čuvanja je popis jedinica gradiva organiziran 
prema sadržajnim cjelinama (poslovnim 
područjima) Općine Gunja, s označenim rokovima 
čuvanja za svaku jedinicu popisa i postupkom s 
gradivom nakon isteka roka čuvanja. 
 

 Tehnička jedinica gradiva je jedinica 
fizičke organizacije gradiva (svežanj, kutija, knjiga, 
fascikl, mapa, mikrofilmska rola, magnetska traka, 
CD, …). 
 

            Pismohrana je ustrojstvena jedinica u kojoj 
se odlaže i čuva arhivsko, odnosno registraturno 
gradivo do predaje nadležnom arhivu. 
 

 Zadužena osoba za pismohranu je osoba 
koja neposredno obavlja poslove pismohrane. 
 

 Zbirna evidencija gradiva je popis jedinica 
cjelokupnoga gradiva u posjedu Općine Gunja, bez 
obzira na mjesto čuvanja, organiziran prema 
sadržajnim (dokumentacijskim) cjelinama. 
 

Članak 4. 
 

 Arhivsko i registraturno gradivo nastalo 
tijekom rada i poslovanja Općine Gunja predstavlja 
jednu cjelinu (arhivski fond) i u pravilu se ne može 
dijeliti. 
 

 Registraturno gradivo može se dijeliti ili 
spajati zbog promjene unutarnjeg ustrojstva 
stvaratelja, prenošenja dijela ili svih njegovih 
poslova na drugog stvaratelja, kao i zbog 
preuzimanja dijela ili svih poslova drugog 
stvaratelja, a sve uz prethodno pribavljeno 
mišljenje nadležnog državnog arhiva. 
  
II. OBVEZE STVARATELJA I IMATELJA 
JAVNOGA ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG 
GRADIVA 
  

Članak  5. 
 

 Općina Gunja kao stvaratelj i imatelj 
javnoga arhivskog i registraturnog gradiva dužan  
je: 
-      savjesno čuvati gradivo u sređenom stanju i 
osiguravati od oštećenja do predaje nadležnom 
državnom arhivu, 
-      na zahtjev nadležnog državnog arhiva 
dostavljati  popis gradiva i javljati sve nastale 
promjene u vezi s njim, 
-      pribavljati  mišljenje državnog arhiva prije  
poduzimanja mjera koje se odnose na gradivo, 
-      redovito odabirati arhivsko gradivo iz 
registraturnog gradiva, redovito periodički izlučivati 
gradivo kojem su istekli rokovi čuvanja, 
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-     omogućiti ovlaštenim djelatnicima državnog 
arhiva obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem 
gradiva. 
 

 Općina Gunja dužna je izvijestiti nadležni 
državni arhiv o svakoj svojoj promjeni statusa i 
ustrojstva radi davanja mišljenja o postupanju s 
gradivom. 
 
III. PRIKUPLJANJE, OBRADA I ČUVANJE 
GRADIVA 
  

Članak 6. 
 

 Konvencionalno i nekonvencionalno gradivo 
Općine Gunja prikuplja se, zaprima, obrađuje, 
evidentira, odabire i izlučuje, te osigurava od 
oštećenja, uništenja i zagubljenja u pismohrani. 
 

Članak 7. 
 

 U okviru uredovanja pismohrane vodi se: 
 

a) Arhivska knjiga, kao knjiga evidencije ulaska 
arhivskog i registraturnog gradiva u    pismohranu 
(obrazac 12 NN / Ulazna knjiga s podacima …), 
 

b)  Zbirna evidencija o gradivu, organizirana kao 
popis arhivskih jedinica gradiva unutar sadržajnih 
cjelina, kao opći inventarni pregled cjelokupnoga 
arhivskog i registraturnog gradiva koje je po bilo 
kakvoj osnovi u posjedu Općine Gunja. Zbirna 
evidencija sadržava slijedeće podatke: redni broj, 
oznaka, naziv, sadržaj, vrijeme nastanka, količina, 
nosač, rok čuvanja, napomena. 
 

Članak 8. 
 

 Popis arhivskog gradiva strukturiran po 
dokumentacijskim cjelinama dostavlja se DAVU 
redovito jednom godišnje u elektroničkom obliku, 
sukladno članku 7. stavku 3. i stavku 4. Pravilnika o 
zaštiti i čuvanju arhivskog i registaturnog gradiva 
izvan arhiva (''Narodne novine'' broj 64/04 i 106/07) 
 

1. Konvencionalno gradivo 
 

Članak 9. 
 

 Riješeni predmeti i dovršeni spisi (dalje: 
gradivo) stavljaju se u za to određene omote, 
fascikle, registratore, arhivske kutije, svežnjeve, 
uveze ili arhivske mape (fascikle s preklopom), … i 
sl. tehničke arhivske jedinice. 
 

 Svaki zaposlenik odgovoran je za gradivo 
za koje je zadužen u pogledu sadržaja podataka, 
pravodobne obrade, te ukupnog stanja svakog 
predmeta kojim raspolaže. 
 

 Svaki zaposlenik koji je zadužen za gradivo 
do predaje u pismohranu, dužan ga je tijekom  

 
 
godine odlagati po utvrđenom planu koji odgovara 
naravi posla, te ga svrstavati u odgovarajuće 
arhivske jedinice. Na svaku arhivsku jedinicu dužan 
je ispisati naziv institucije, naziv ustrojstvene 
jedinice, godinu nastanka gradiva, naziv i vrstu 
gradiva, raspon brojeva predmeta u arhivskoj 
jedinici i  rok čuvanja gradiva. 
 

Članak 10. 
 

 Arhivsko i registraturno gradivo predaje se u 
pismohranu u sređenom stanju, u tehnički 
oblikovanim i označenim arhivskim jedinicama, te 
uz popis jedinica gradiva obuhvaćenog 
primopredajnim zapisnikom. 
 

 Primopredajni zapisnik supotpisuju ovlašteni 
zaposlenici koji predaju gradivo i odgovorna osoba 
za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u 
pismohrani. 
 

 Primopredajni zapisnik izrađuje se u dva 
primjerka, od kojih jedan čuva ustrojstvena jedinica 
koja predaje gradivo, a drugi odgovorna osoba za 
rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani. 
 

 Odgovorna osoba za rad pismohrane, 
odnosno zaposlenik u pismohrani, dužan je 
pregledati sve preuzeto gradivo i provjeriti točnost 
upisanih podataka. 
 

Članak 11. 
 

 Po prijemu i obradi arhivskog i 
registraturnog gradiva na način propisan u 
odredbama ovog Pravilnika, gradivo se 
raspoređuje na police, odnosno ormare, u 
odgovarajućim prostorijama pismohrane. 
 

 Arhivsko i registraturno gradivo u 
pismohrani razvrstava se prema sadržajnim 
cjelinama, vremenu nastanka, vrstama gradiva i 
rokovima čuvanja. Nakon smještanja gradiva 
jednog godišta na police i u ormare, obavlja se 
numeriranje arhivskih jedinica. 
 

2. Nekonvencionalno gradivo 
  

Članak 12. 
 

 Dokumenti nastali ili zaprimljeni u 
elektroničkom obliku, baze podataka, elektroničke 
kopije dokumenata i drugi elektronički zapisi nastali 
u poslovanju čuvaju se na način koji ih osigurava 
od neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili 
gubitka podataka, sukladno važećim standardima 
te dobroj praksi upravljanja i zaštite informacijskih 
sustava. 
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 Za svaki računalni sustav, odnosno 
aplikaciju koja se koristi za pohranu ili rad s 
elektroničkim dokumentima i drugim elektroničkim 
zapisima, obvezno je odrediti osobu koja je 
odgovorna za zaštitu podataka, redovitu izradu 
sigurnosnih kopija i arhiviranje podataka, te u 
pisanom obliku utvrditi postupak i učestalost izrade 
sigurnosnih kopija, te postupak obnove podataka u 
slučaju greške ili gubitka podataka. 
 

 Postupci izrade sigurnosnih kopija i obnove 
podataka trebaju biti takvi da omoguće sigurnu i 
cjelovitu obnovu podataka u kratkom roku. 
 

Članak 13. 
 

 Kod uvođenja ili izmjena aplikacije, baze 
podataka ili formata zapisa, obvezno je u pisanom 
obliku opisati: svrhu, opseg i način korištenja 
aplikacije; minimalne hardverske i softverske 
zahtjeve, mjere zaštite zapisa od neovlaštenog 
pristupa, mijenjanja i gubitka podataka, format i 
strukturu zapisa, predviđeni način trajne pohrane 
zapisa (npr. čuvanje u izvornom formatu, konverzija 
u drugi format, kopiranje na drugi medij i dr.), način 
(tehnologija) na koji će se osigurati pristup 
podacima ako je predviđeno čuvanje izvan 
izvornog hardverskog i softverskog okruženja, 
način predaje gradiva arhivu (format zapisa i medij, 
aplikacija/tehnologija za pristup podacima koja 
treba omogućiti iskoristivost podataka nakon 
predaje, dokumentacija o aplikaciji i strukturi 
zapisa, dokumentacija o postupku pripreme za 
predaju). 
 

Članak 14. 
 

 Elektronički dokumenti i drugi elektronički 
zapisi arhiviraju se i čuvaju na adekvatan način da 
je moguće obnoviti podatke i koristiti ih u slučaju 
gubitka ili oštećenja podataka u računalnom 
sustavu u kojem se obavlja pohrana i obrada 
zapisa. 
 

 Pri izradi arhivske kopije obvezno se u 
pisanom obliku utvrđuje predmet arhiviranja, format 
i struktura zapisa, vrijeme i odgovornost za izradu 
kopije, te da li se zapisi i dalje čuvaju u izvorišnom 
informacijskom sustavu ili brišu iz njega. 
 

 Prije predaje arhivskih kopija na mjesto 
čuvanja obvezno se provjerava njihova cjelovitost, 
čitljivost i ispravnost. 
 

 Arhivske se kopije predaju na mjesto 
čuvanja s programima, odnosno aplikacijama koje 
su potrebne za njihovo pregledavanje i korištenje, 
ili s podrobnim uputama o hardverskim i 
softverskim zahtjevima za prikaz i korištenje i 
navodom o informacijskom sustavu koji trenutno to 
omogućuje. 

  
 
 Cjelovitost, čitljivost i ispravnost arhivskih 
kopija elektroničkih zapisa redovito se provjerava 
najmanje jedanput godišnje. Presnimavanje na 
novi medij vrši se najmanje svake pete godine, a 
obvezno ako su prilikom provjere uočene pogreške 
ili ako je primjerak arhivske kopije nečitljiv, oštećen 
ili izgubljen. 
 
IV. KORIŠTENJE GRADIVA 
  

Članak 15. 
 

 Korištenje gradiva odobrava osoba 
odgovorna za rad pismohrane, odnosno zaposlenik 
u pismohrani. 
 

 Arhivsko i registraturno gradivo može se 
koristiti u prostorijama pismohrane samo i jedino uz 
nazočnost odgovorne osobe za rad pismohrane, 
odnosno zaposlenika zaduženog za pismohranu. 
 

 Korištenje se ostvaruje neposrednim 
uvidom u traženo gradivo, izdavanjem preslika ili 
izdavanjem originala. 
 

 Originalno arhivsko i registraturno gradivo 
može se izdati na privremeno korištenje jedino 
putem odgovarajuće potvrde (reversa) i obaveznog 
upisa u Knjigu posudbe, dok je za uvid i izdavanje 
kopije potreban samo upis u evidenciju – knjigu 
posudbe. 
 

Članak 16. 
 

 Osoba koja je preuzela gradivo na 
korištenje, dužna je isto vratiti u roku naznačenom 
u reversu. 
 

 Revers se izdaje u tri primjerka. Jedan 
primjerak potvrde (reversa) ostavlja se na mjestu 
gdje je gradivo izdvojeno, drugi primjerak uzima 
zaposlenik u pismohrani, a treći primjerak dobiva 
zaposlenik, odnosno korisnik gradiva. Poslije 
korištenja gradivo se obavezno vraća na mjesto 
odakle je i uzeto, a revers se poništava. 
 

Članak 17. 
 

 Izdavanje arhivskoga i registraturnog 
gradiva za vanjske korisnike, koji temeljem zakona 
i propisa imaju pravo uvida u informacije sadržane 
u gradivu, obavlja se temeljem pismene zamolbe 
tražitelja. 
 

 Korištenje gradiva može se uskratiti u 
slučajevima koje propisuje Zakon o pravu na 
pristup informacijama (''Narodne novine'' broj 
25/13). 
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Članak 18. 
 

 Krajem svake godine, odnosno prije 
godišnjega ulaganja novog gradiva u pismohranu, 
zaposlenik u pismohrani vrši  provjeru je li tijekom 
godine posuđeno gradivo vraćeno u pismohranu. 
 

 Nadzor obavlja odgovorna osoba za rad 
pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani. 
 

 Utvrdi li se da posuđeno gradivo nije 
vraćeno, zaposlenik u pismohrani, zatražit će 
povrat gradiva. 
 

 Korisnik gradiva pismeno potvrđuje, uz 
supotpis zaposlenika u pismohrani, ukoliko mu 
zaduženo gradivo treba i u slijedećoj godini. 
 
V. POSTUPAK ODABIRANJA I IZLUČIVANJA 
GRADIVA 
  

Članak 19. 
 

 Redovito, a najkasnije 5 godina od 
posljednjeg provedenog postupka, obavlja se 
odabiranje arhivskog i izlučivanje onog dijela 
registraturnog gradiva kojem je prema utvrđenim 
propisima prošao rok čuvanja, kako bi se u 
pismohrani pravovremeno oslobodio prostor za 
prirast novog gradiva. 
 

 Odabiranje arhivskoga i izlučivanje 
registraturnoga gradiva obavlja se temeljem 
Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i 
izlučivanja arhivskoga gradiva (''Narodne novine'' 
broj 90/02), kao i Posebnoga popisa iz članka 1. 
stavka 2. ovoga Pravilnika, na kojega suglasnost 
daje DAVU. 
 

Članak 20. 
 

 Rokovi čuvanja navedeni u popisu iz članka 
1. stavka 2. ovoga Pravilnika počinju teći: 
 

 -  kod uredskih knjiga i evidencija – od kraja 
godine posljednjega upisa, 
 

 -  kod vođenja postupaka – od kraja godine 
u kojoj je postupak dovršen, 
 

 - kod rješenja, dozvola, odobrenja, potvrda 
sa ograničenim trajanjem – od kraja godine  u kojoj 
su rješenja, dozvole ili odobrenja prestali vrijediti ili 
su se prestali primjenjivati, 
 

 - kod računovodstvene i knjigovodstvene 
dokumentacije – od dana prihvaćanja  završnog 
računa za godinu na koju se ta dokumentacija 
odnosi, 
 

 - kod personalnih listova- od godine osnutka 
personalnog lista, 
 

 - kod postupaka za povrede službene 
dužnosti– nakon okončanja postupka, 
 

  
 
 - kod ostalog gradiva – od kraja godine u 
kojoj je gradivo nastalo. 
 

Članak 21. 
 

 Postupak za izlučivanje registraturnoga 
gradiva pokreće općinski načelnik odnosno 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Gunja. 
 

 Popis gradiva za izlučivanje treba 
sadržavati: naziv stvaratelja gradiva, ustrojstvenu 
jedinicu u kojoj je gradivo nastalo, jasan i točan 
naziv vrste gradiva koje će se izlučivati, starost 
gradiva (vrijeme nastanka) i količinu izraženu  
brojem svežnjeva, registratora, knjiga i sl., kao i 
redni broj iz Posebnog popisa te rok čuvanja prema 
Posebnom popisu. 
 

 Ukupna količina gradiva za izlučivanje 
iskazuje se u dužnim metrima. 
 

 Za svaku vrstu gradiva ukratko se obrazlaže 
zašto se predlaže za izlučivanje i uništenje (npr. 
istekao rok čuvanja sukladno popisu iz čl. 1. st. 2., 
nepotrebno za daljnje poslovanje, statistički 
obrađeno i sl.). 
 

Članak 22. 
 

 Prema potrebi, u pripremi izlučivanja može 
sudjelovati i stručni djelatnik DAVU. 
 

Članak 23. 
 

 Popis gradiva predloženog za izlučivanje, te 
potpisan od općinskog načelnika odnosno 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Gunja, dostavlja se DAVU. 
 

 DAVU izdaje rješenje kojim može 
predloženo gradivo za izlučivanje u cijelosti 
odobriti, ili djelomično ili u cijelosti odbiti. 
 

Članak 24. 
 

 Po primitku rješenja o odobrenju izlučivanja 
iz prethodnoga članka, općinski načelnik odnosno 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, donosi 
odluku o izlučivanju kojom se utvrđuje način 
uništavanja dotičnoga gradiva. 
 

 O postupku uništavanja izlučenoga gradiva 
sastavlja se zapisnik, a jedan primjerak zapisnika 
se dostavlja DAVU. 
 

Članak 25. 
 

  Ako gradivo sadrži povjerljive podatke, 
uništavanje se obvezno provodi na način da podaci 
ne budu dostupni osobama koje nemaju pravo 
uvida u njih. 
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Članak 26. 
 

            Izlučivanje registraturnog gradiva bilježi se u 
Arhivskoj knjizi, odnosno u Zbirnoj evidenciji gradiva 
u pismohrani, s naznakom broja i datuma rješenja 
nadležnog državnog arhiva o odobrenju izlučivanja. 
 
VI. PREDAJA GRADIVA NADLEŽNOM ARHIVU 
  

Članak 27. 
 

 Arhivsko gradivo Općine Gunja predaje se 
DAVU temeljem Zakona o arhivskom gradivu i 
arhivima (''Narodne novine'' broj 105/97, 64/00, 
65/09, 125/11) i Pravilnika o predaji arhivskoga 
gradiva arhivima (''Narodne novine'' broj 90/02). 
 

 Javno arhivsko gradivo predaje se DAVU u 
roku koji u pravilu ne može biti kraći od 30 godina od 
njegova nastanka. Gradivo se može predati i prije 
isteka tog roka, ako se o tome sporazume imatelj i 
DAVU, ili ako je to nužno radi zaštite gradiva. 
 

 Arhivsko gradivo Općine Gunja predaje se 
tek nakon provedenoga odabiranja i izlučivanja, u 
izvorniku, sređeno i tehnički opremljeno, označeno, 
popisano i cjelovito za određeno vremensko 
razdoblje. 
 

 O predaji arhivskog gradiva  sastavlja se 
Zapisnik čiji je sastavni dio popis predanoga gradiva. 
 
VII  ZAPOSLENICI VEZANI UZ RAD 
PISMOHRANE 
  

Članak 28. 
 

            Stručne i administrativno tehničke poslove u 
pismohrani obavljaju službenici raspoređeni 
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Gunja, u skladu sa 
Pravilniku o stručnom usavršavanju i provjeri stručne 
osposobljenosti djelatnika u pismohranama 
(''Narodne novine'' broj 93/04). 
 

Članak 29. 
 

 Zaposlenik u pismohrani obavlja slijedeće 
poslove: 
 

 -          sređivanje i popisivanje gradiva, 
 -          osiguranje materijalno-fizičke zaštite 
  gradiva, 
 -          odabiranje arhivskoga gradiva, 
 -          izlučivanje registraturnog gradiva  
  kojem su prošli rokovi čuvanja, 
 -          priprema predaje arhivskoga gradiva 
  DAVU, 

 
 
 -          izdavanje gradiva na korištenje, te  
  vođenje evidencija o tome. 
 

Članak 30. 
 

 Zaposlenik u pismohrani dužan je o svome 
radu pridržavati se etičkog kodeksa arhivista, a 
posebice: 
 

 -     čuvati integritet gradiva i na taj način 
pružati jamstvo da ono predstavlja trajno i pouzdano 
svjedočanstvo prošlosti, 
 

 -     dokumentirati svoje postupke pri obradi 
gradiva i opravdati ih, 
 

 -     poštivati slobodu pristupa informacijama i 
propise u svezi s povjerljivošću podatka i zaštitom 
privatnosti i postupati unutar granica zakonskih 
propisa koji su na snazi, 
 

 -    osobito povjerenje koje mu je povjereno 
koristiti na dobro sviju i ne služiti se svojim 
položajem za vlastitu ili bilo čiju neopravdano korist, 
 

 -     nastojati postići najbolju  stručnu razinu 
sustavno i stalno obnavljajući svoje znanje s 
područja arhivistike i dijeliti s drugima rezultate svojih 
istraživanja i iskustava. 
  

Članak 31. 
 

 Prilikom raspoređivanja na druge poslove ili 
raskida radnog odnosa odgovorna osoba za rad 
pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani, 
dužni su izvršiti primopredaju  arhivskoga  i 
registraturnoga gradiva s osobom koja preuzima 
pismohranu. 
 
VIII PROSTOR PISMOHRANE 
  

Članak 32. 
 

 Općina Gunja dužna je osigurati adekvatan 
prostor i opremu za smještaj i zaštitu arhivskoga i 
registraturnog gradiva. 
 

 Materijalna (fizičko-tehnička) zaštita 
arhivskoga i registraturnog gradiva obuhvaća fizičko-
tehničku zaštitu od oštećenja, uništenja ili nestanka. 
 

 Materijalna zaštita osigurava se: 
 

 -     obaveznim zaključavanjem prostorija 
pismohrane, zatvaranjem prozora i isključivanjem 
strujnoga toka kada se u spremištu ne radi, 
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 -     redovitim čišćenjem i otprašivanjem 
spremišta i odloženoga gradiva, te prozračivanjem 
prostorija, 
 

 -     održavanjem odgovarajuće temperature 
i vlažnosti 
 

 -     redovitim otklanjanjem nedostataka koji 
bi se mogli dovesti do oštećenja gradiva. 
 

Članak 33. 
 

 Odgovarajućim prostorom za pohranu 
arhivskoga i registraturnog gradiva smatraju se 
prostorije koje su suhe, prozračne, osigurane od 
požara i krađe, udaljene od mjesta otvorenog 
plamena i od prostorija u kojima se čuvaju lako 
zapaljive tvari, bez vodovodnih, kanalizacijskih, 
plinskih i električnih instalacija te razvodnih vodova 
i uređaja centralnog grijanja bez odgovarajuće 
zaštite, uključujući i zaštitu od nadolaska 
nadzemnih i podzemnih voda. 
 

 Sve instalacije moraju uvijek biti ispravne i 
pod nadzorom. 
 

 U prostorijama pismohrane strogo je 
zabranjeno pušenje. 
 

Članak 34. 
 

 Prostorije pismohrane moraju imati 
odgovarajući inventar kao što su police, ormari, 
stalaže, ljestve, stol, dobro osvjetljenje i dr. 
 

 Prostorije moraju biti osigurane valjanim 
uređajima za sigurno zatvaranje vrata, te 
opremljene odgovarajućim brojem protupožarnih 
aparata na prah. 
 

Članak 35. 
 

 Pristup u pismohranu dozvoljen je samo 
odgovornoj osobi za rad pismohrane, odnosno 
zaposleniku u pismohrani. 
 

 Nadzor nad radom u pismohrani provodi 
odgovorna osoba ustrojstvene jedinice u kojoj se 
nalazi pismohrana a za uređenje pismohrane 
odgovoran je općinski načelnik. 
 
IX. ZAVRŠNE ODREDBE 
  

Članak 36. 
 

 Odgovorna osoba za cjelokupno arhivsko i 
registraturno gradivo nastalo tijekom poslovanja 
Općine Gunja i njenih prednika, odgovorna osoba 
za pismohranu te pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela, obvezni su postupati u skladu sa 
odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, 
te odredbama ovog Pravilnika. 
 

 
 
 

Članak 37. 
 

 Na sva pitanja koja nisu navedena ovim 
Pravilnikom primjenjuje se Zakon o arhivskom 
gradivu i arhivima, podzakonski akti, kao i drugi 
zakonski propisi kojima se pobliže utvrđuje 
rukovanje u rokovi čuvanja arhivskoga i 
registraturnog gradiva. 
 

Članak 38. 
 

 Donošenjem ovog Pravilnika prestaje važiti 
Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva 
Općine Gunja, Klasa: 026-01-05, Urbroj: 
2218/07/1516 od 18. studenog 2005.godine 
(„Službeni vjesnik“ Općine Gunja broj 2/2006). 
 

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine 
Gunja, a primjenjuje se po pribavljenoj suglasnosti 
DAVU. 
 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                     OPĆINA GUNJA 
                        OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 612-06/15-01/586 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 31.ožujka 2015. godine 
 
 
   Predsjednik Općinskog vijeća 
 

    Alen Džomba 
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POSEBAN POPIS GRADIVA OPĆINE GUNJA I NJEZINIH PREDNIKA 

S ROKOVIMA ČUVANJA 
 

Klasa 
-redni 
broj 

Poslovno područje-vrsta gradiva Rok 
čuvanja 

1. OPĆI POSLOVI  
1.1. Urudžbeni zapisnik, upisnici i druge knjige koje imaju karakter urudžbenog 

zapisnika Trajno 

1.2. Kazalo, imenici i registri koji se vode uz urudžbeni zapisnik i upisnik Trajno 

1.3. 
Arhivska knjiga, zapisnici o škartiranju, popis gradiva koje se trajno čuva, 
zapisnici o preuzimanju gradiva, zapisnici o primopredaji gradiva, zapisnici o 
predaji gradiva nadležnom arhivu u tiskanom obliku i diskete 

Trajno 

1.4. Dostavne knjige, knjige za poštu i druge pomoćne uredske knjige 5 godina 

1.5. 
Izvještaji o radu i programi rada za općinsko vijeće i općinskog načelnika, 
zapisnici sa sjednica vijeća, komisije odbora i sl. te odluke, rješenja, 
preporuke i zaključci vijeća, poglavarstva i komisija 

Trajno 

1.6. Samoupravni opći akti predstavničkog i izvršnog tijela(statuti, pravilnici i drugi 
opći akti) Trajno 

1.7. Rješenja o utvrđivanju oznaka unutrašnjih organizacijskih jedinica, o vođenju 
urudžbenog zapisnika, upisnika predmeta (upravnog postupka) i popisa Trajno 

1.8. Informacije, analize i uputstva u svezi s primjenom zakonskih propisa Trajno 
1.9. Tehnička dokumentacija – projekti građevina  Trajno 
1.10
. Evidencija štambilja, pečata i žigova Trajno 

1.11
. Okružnice i uputstva o postupcima u radu, dostavljene od nadležnih organa Trajno 

1.12
. Dokumentacija veza uz nadzor nad provođenjem upravnog postupka Trajno 

1.13
. Spisi o nabavi i popravcima zgrada  10 godina 

1.14
. Spisi o nabavi i popravcima opreme i inventara 10 godina 

1.15
. Rješenja o rashodovanju opreme i inventara 10 godina 

1.16
. Spisi u vezi s licitacijama i prikupljanju pismenih ponuda 10 godina 

1.17
. Dopisi u vez s nabavama, radovima i uslugama 10 godina 

1.18
. 

Manje važno dopisivanje i prepiske o općim, organizacijskim i stručnim 
pitanjima s drugim organizacijama 5 godina 

1.19
. Statistički izvještaji Trajno 

1.20
. Fotodokumentacija i fonodokumentacija, snimljeni materijali Trajno 

1.21
. Diskete, CD-i, DVD-i Trajno 

   
2. RAD I RADNI ODNOSI  
2.1. Odluke i rješenja o zasnivanju radnog odnosa i imenovanjima Trajno 
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2.2. Rješenja o rasporedu radnika na radna mjesta Trajno 
2.3. Dokumentacija o prestanku radnog odnosa Trajno 
2.4. Personalni dosjei s prilozima Trajno 
2.5 Predmeti o utvrđivanju radnog i posebnog staža Trajno 
2.6. Nagrade i prijedlozi za odlikovanja za zaposlene Trajno 
2.7. Ostale evidencije o djelatnicima (izostanci, zakašnjenja, bolovanja) 5 godina 
2.8. Prigovori i žalbe na rješenja o rasporedu na radno mjesto 5 godina 
2.9. Prigovori na rješenja o plaći, opisu radnog mjesta i dr. 5 godina 
2.10
. Plan korištenja godišnjih odmora i roditeljskog dopusta 5 godina 

2.11
. Molbe i rješenja o korištenju godišnjih odmora 3 godine 

2.12
. Molbe i rješenja o plaćenom i neplaćenom odmoru 3 godine 

2.13
. Rješenja o zamjeni za vrijeme odsutnosti djelatnika 3 godine 

2.14
. Planovi obrazovanja i stručnog osposobljavanja djelatnika Trajno 

2.15
. Programi tečajeva za stručno obrazovanje djelatnika Trajno 

2.16
. Evidencije o položenim stručnim ispitima Trajno 

2.17
. Evidencije o stipendistima Trajno 

2.18
. Predmeti vezani za specijalizacije, odnosno prekvalifikacije Trajno 

2.19
. 

Prijave i odjave djelatnika kod mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog 
osiguranja Trajno 

2.20
. Evidencija popunjenih obrazaca za izdavanje zdravstvenih iskaznica Trajno 

2.21
. 

Ostalo dopisivanje vezano za ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog 
i mirovinskog osiguranja 5 godina 

   
3. URBANIZAM  
3.1. Prostorni planovi, detaljni i urbanistički planovi uređenja Trajno 

3.2. Lokacijske i građevinske dozvole, izmjene i dopune građevinskih dozvola i 
rješenja za gradnju, rješenja o rušenju objekata Trajno 

3.3. Studije, projekti, planovi i programi Trajno 
3.4. Suglasnosti i potvrde za izdavanje građevinskih dozvola 10 godina 

3.5. Akti o određivanju privremenih lokacija za kioske, naprave i pokretne objekte 
na javnim površinama 10 godina 

3.6. Ovjera parcelacije 5 godina 
   
4. GRAĐEVINARSTVO, PROMET I UNUTARNJI POSLOVI  
4.1. Rješenja iz oblasti prometa Trajno 

4.2. Odobrenja privatnim osobama za izgradnju pristupa sa dvorišta na javnu 
površinu 5 godina 

4.3. Izvješća PU o stanju kriminaliteta na području općine Trajno 
4.4. Obavijesti o održavanju javnih skupova 3 godine 
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5. KOMUNALNI POSLOVI  
5.1. Odluke o imenovanju ulica Trajno 
5.2. Položajni plan grobnih mjesta i grobnica na groblju Trajno 
5.3. Grobni očevidnik i registar umrlih osoba Trajno 

5.4. Rješenja o utvrđivanju komunalne naknade, komunalnog doprinosa, grobne 
naknade, rekonstrukcije i izgradnje spomenika 5 godina 

   
6. FINANCIJSKI POSLOVI  
6.1. Proračuni  Trajno 
6.2. Odluka o izvršavanju proračuna Trajno 
6.3. Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Trajno 
6.4. Glavna knjiga i blagajnički dnevnik 11 godina 
6.5. Prijedlozi korisnika za uključivanjem u proračun 1 godina 
   
7. KNJIGOVODSTVENO-FINANCIJSKA I DRUGA DOKUMENTACIJA  
7.1. Knjiga kapitalne imovine Trajno 
7.2. Knjiga nabavki 7 godina 
7.3. Popisne knjige – inventurne liste 11 godina 
7.4. Ostale poslovne knjige 7 godina 
7.5. Ugovori o djelu 7 godina 
7.6. Knjiga putnih naloga 7 godina 
7.7. Dokumentacija o osiguranju imovine 7 godina 
7.8. Obračunski listovi plaća Trajno 
7.9. Periodički obračuni i blagajnički izvještaji 11 godina 
7.10
. Knjiga ulaznih računa 11 godina 

7.11
. Knjiga izlaznih računa 11 godina 

   
8. IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI  
8.1. Dokumentacija o prodaji građevinskog i ostalog zemljišta Trajno 
8.2. Dokumentacija o zamjeni zemljišta Trajno 
8.3. Dokumentacija o zakupu poljoprivrednog zemljišta Trajno 
8.4. Kupoprodajni i darovni ugovori i ugovori o zamjeni nekretnina Trajno 
8.5. Zapisnici o procjeni nekretnina Trajno 
8.6. Dokumentacija o zakupu poslovnog prostora Trajno 
   

9. ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURA, TURIZAM, ZDRAVSTVO I SOC. 
ZAŠTITA  

9.1. Dokumentacija vezana uz osnovno školstvo Trajno 
9.2. Dokumentacija o sufinanciranju dječjeg vrtića Trajno 
9.3. Dokumentacija o radnjama u vezi socijalne skrbi Trajno 
9.4. Spisi u vezi očuvanja kulturne baštine Trajno 
9.5. Povremeni izvještaji i informacije 10 godina 
   
10. NAKLADNIŠTVO  
10.1
. Općinsko glasilo i prateća dokumentacija Trajno 

10.2
. Plakete, zahvalnice, priznanja Trajno 
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5. 
 

 Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o 
ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 
82/08), članka 29. Statuta Općine Gunja (“Službeni 
vjesnik“ Općine Gunja broj: 3/13, 5/13., 10/13), 
Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj sjednici 
održanoj dana 31.ožujka 2015. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova 

Općine Gunja 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom osniva se i imenuje 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine 
Gunja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 

 Povjerenstvo je radno-savjetodavno tijelo 
Općinskog vijeća Općine Gunja. 
 

Članak 2. 
 

 Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati 
aktivnosti na području Općine Gunja, koje za cilj 
imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim 
savjetodavnim radom pomagati Općinskom vijeću  i 
drugim  tijelima u provedbi Zakona o 
ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za 
promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj 
razini. 
 U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo: 
 

- prati i potiče provedbu Nacionalne politike za 
promicanje ravnopravnosti spolova na području 
Županije, 
- prati stanje i razmatra pitanja u svezi s 
ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i 
drugim propisima zajamčene ravnopravnosti 
spolova, 
- razmatra predstavke kojima se ukazuje na 
pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova te 
nadležnim tijelima predlaže mjere njihova 
otklanjanja, 
- potiče oblikovanje i provedbu programa i 
aktivnosti obrazovne, informativne i promidžbene 
naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti 
spolova  
- predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti 
pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova 
(održavanje tribina, okruglih stolova, radionica, 
seminara i sl.).    

Članak 3. 
 

 Povjerenstvo ima 
predsjednika/cu,zamjenika predsjednika/ce i tri 
člana koje imenuje Općinsko vijeće. 
 

  U Povjerenstvu su zastupljeni članovi/ce  

 
 
Općinskog vijeća, predstavnici/ce udruga i 
nezavisni stručnjaci/kinje. 
 

Članak 4. 
 

 Članovi/ice Povjerenstva imenuju se na 
vrijeme trajanja mandata Općinskog vijeća koja ih 
je imenovalo. 
 

 Općinsko vijeće može  razriješiti člana/icu  
Povjerenstva i prije isteka mandata: 
 

- ako neopravdano ne nazoči na sjednicama        
  Povjerenstva, 
- na osobni zahtjev, 
- ako odjavi prebivalište s područja Općine Gunja, 
- na obrazloženi prijedlog predsjednika/ce   
  Povjerenstva. 
 

 U slučaju razrješenja člana/ice 
Povjerenstva, na istoj sjednici imenuje se novi 
član/ica Povjerenstva, a njegov/njen  mandat traje 
do isteka mandata Povjerenstva. 
 

Članak 5. 
 

 U Povjerenstvo se imenuju: 
 

1. Azemina Čardaklija – predsjednica, 
2. Marija Mudrinić - zamjenica predsjednice, 
3. Ivan Leporiz - član, 
4. Stanislav Opalka – član, 
5. Irma Biserović – član. 
 

Članka 6. 
 

 Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju 
se u Proračunu Općine Gunja. 
 

Članak 7. 
 

 Stručne i administrativne poslove za 
Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Gunja. 
 

Članak 8. 
 

 Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine 
Gunja. 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                     OPĆINA GUNJA 
                        OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/15-01/594 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 

U Gunji, 31.ožujka 2015. godine 
 
 
   Predsjednik Općinskog vijeća 
 

    Alen Džomba 
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6. 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13), članka 29. Statuta Općine 
Gunja (Službeni vjesnik, br. 03/13, 05/13,10/13), 
članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( NN 
broj:  138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 
30/14,89/14, 152/14), a u skladu sa odredbama 
Zakona o zaštiti od buke (NN broj: 30/09, 55/13, 
153/13) te odredbama Pravilnika o najvišim 
dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi 
rade i borave (NN broj 145/04), Općinsko vijeće 
Općine Gunja na svojoj sjednici održanoj dana 31. 
ožujka 2015. godine donosi 
 
 

ODLUKU O UGOSTITELJSKOJ 
DJELATNOSTI 

   
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom određuje se raspored, 
početak i završetak radnog vremena u 
ugostiteljstvu, te kriteriji za drugačiji raspored, 
početak i završetak radnog vremena za pojedine 
ugostiteljske objekte. 
 

Članak 2. 
 

 Radno vrijeme propisano ovom Odlukom 
predstavlja obvezno radno vrijeme za sve 
ugostiteljske objekte na području Općine Gunja. 
 

Članak 3. 
 

 Za ugostiteljske objekte utvrđuje se, ovisno 
o skupinama objekta, slijedeće radno vrijeme: 
 

- za ugostiteljske objekte iz skupine 
„Restoran“ i „Barovi“ od 6.00 do 24.00 sata svakim 
danom, osim petkom na subotu i subotom na 
nedjelju kada vrijedi radno vrijeme od 6.00 do 
02.00 sata uz uvjet da se izvan zvučno izoliranog 
zatvorenog prostora ne pušta i ne proizvodi glazba 
iza 24.00 sata, 
 

- za ugostiteljske objekte iz skupine „Barovi“ 
koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno 
posebnim propisima, samo u zatvorenim 
prostorima, od 21.00 do 06. sati tijekom cijele 
godine. 
 

- za ugostiteljske objekte iz skupine „objekti 
jednostavnih usluga“ u vremenu od 6,00 do 24,00 
sata 
 
 
 

 
 
 

Članak 4. 
 

 Općinski načelnik može na zahtjev 
ugostitelja, za pojedine ugostiteljske objekte 
rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od 
radnog vremena propisanog odredbama ove 
Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava 
(dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i 
sličnih događanja) pod uvjetom da za ugostitelja 
koji posluje u navedenom objektu nije donesena 
mjera ranijeg završetka radnog vremena ili da nije 
pokrenut postupak skraćenja radnog vremena. 
 

 Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se 
u roku od petnaest dana prije održavanja prigodne 
proslave. 
 

 Rješenjem o produženju radnog vremena 
ugostitelju može se odrediti radno vrijeme duže od 
propisanog jednokratno (za određeni datum). 
 

Članak 5. 
 

 Reproducirana glazba ili glazba u živo u 
naselju ne smije preći dozvoljenu razinu buke 
određenu posebnim propisom. 
 

Članak 6. 
 

 Načelnik Općine Gunja može po službenoj 
dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte, 
rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji 
završetak radnog vremena od radnog vremena 
propisanog odredbama ove Odluke, odnosno 
Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ukoliko Općini 
Gunja pristignu prijave nadležnih službi o 
nepoštivanju radnog vremena propisanog ovom 
Odlukom, ili prijave nadležne policijske postaje o 
učestalom remećenju javnog reda i mira u 
ugostiteljskom objektu i u njegovoj neposrednoj 
blizini, odnosno ako je ugostiteljski objekt predmet 
učestale prijave stanovnika u smislu nepoštivanja 
važećih zakona i odluka, te ukoliko ima neizmirene 
novčane obveze prema Općini Gunja. 
 

Članak 7. 
 

 Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, 
nepokretnom i priključnom vozilu, šatoru na klupi, 
kolicima i sličnim napravama opremljenim za 
pružanje ugostiteljskih usluga mogu biti isključivo 
smješteni na prostorima u skladu sa općim aktom 
kojim se propisuje davanje u zakup zemljišta na 
javnim površinama i Odlukom o komunalnom redu 
Općine Gunja. 
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 Zahtjev za određivanje lokacije za pružanje 
ugostiteljskih usluga iz stavka 1. ovog članka 
podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Gunja koji je dužan odlučiti o zahtjevu u roku od 15 
dana od dana primitka zahtjeva sa potpunom 
dokumentacijom.   

 Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka 
ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 
100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u 
građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom 
prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim 
ukoliko se radi o održavanju manifestacija, sajmova 
i prigodnih priredbi i slično. 
 

Članak 8. 
 

 Ranije suglasnosti ishodovane za drugačije 
radno vrijeme, prestaju važiti danom stupanja na 
snagu ove Odluke. 
 

Članak 9. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“  Općine 
Gunja. 

 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaju važiti odredbe Odluke o ugostiteljskoj 
djelatnosti na području općine Gunja („Službeni 
vjesnik“  Općine Gunja broj: 01/07). 
 
 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                     OPĆINA GUNJA 
                        OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 335-01/15-01/589 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 31.ožujka 2015. godine 
 
 
   Predsjednik Općinskog vijeća 
 

    Alen Džomba 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13), članka 29. Statuta Općine 
Gunja (Službeni vjesnik, br. 03/13, 05/13,10/13), 
Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj sjednici 
održanoj dana 31. ožujka 2015. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o raspisivanju Javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Općine Gunja 

 
I. 

 

 Predmet Javnog natječaja za zakup je 
poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Gunja 
( K.O. Gunja) koje se nalazi u poduzetničkoj zoni 
„Velebit“, ukupne površine od 12,20 ha. 
 

II. 
 

 Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u 
K.O. Gunja, kako slijedi: 
 
 
 

- kč.br. 2558/1 Gaj put, površine od 5805 m²,  
- kč.br. 2558/2 Gaj oranica, površine od 37193 m²,  
- kč.br. 2558/3 Gaj put, površine od 2014 m2,  
- kč.br. 2558/4 Gaj oranica, površine od 26115 m²,  
- kč.br. 2558/5 Gaj put, površine od 11669 m²,  
- kč.br. 2558/7 Gaj put, površine od 2050 m²,  
- kč.br. 2558/8 Gaj oranica, površine od 11575 m²,  
- kč.br. 2558/9 Gaj put, površine od 6523 m²,  
- kč.br. 2558/10 Gaj oranica,površine od 19059 m²,  
 
po početnoj cijeni od 500,00 kn/ha, uz uvjet da se 
ponuda mora staviti za sve navedene katastarske 
čestice zajedno. 

 
III. 

 

 Poljoprivredno zemljište daje se u zakup do 
kraja vegetacijske godine 2015., a regulirat će se 
ugovorom o zakupu poljoprivrednog zemljišta. 
  

IV. 
 

 Postupak javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 
Gunja provodi Povjerenstvo za provedbu postupka. 
U Povjerenstvo imenuje se: 
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- Hrvoje Lucić – predsjednik 
- Marija Mudrinić – član 
- Marijan Vareševac - član. 
 

V.                        

 Rok za dostavu ponuda na Javni natječaj za 
zakup poljoprivrednog zemljišta je 8 (osam) dana 
od dana objave na oglasnoj ploči Općine Gunja i 
na web stranici Općine Gunja: www.gunja.hr.  

 
VI. 

 

 Prvenstveno pravo zakupa poljoprivrednog 
zemljišta navedenog u točki II. ove Odluke daje se 
fizičkim i pravnim osobama sa područja Općine 
Gunja. 
 

VII. 
 

 Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda 
koja ispunjava uvjete iz natječaja i  koja sadrži 
najvišu ponuđenu cijenu. 
 

 Općinsko vijeće donijet će Odluku o odabiru 
najpovoljnije ponude, koja će se dostaviti svim 
sudionicima natječaja u roku 8 dana od dana 
donošenja Odluke o odabiru. 
 

 Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije 
ponude, općinski načelnik sklapa ugovor o  
zakupu.  
 

VIII. 
 

 Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Općine Gunja. 
 
 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                     OPĆINA GUNJA 
                        OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 320-02/15-01/595 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 31.ožujka 2015. godine 
 
 
   Predsjednik Općinskog vijeća 
 

   Alen Džomba
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     01. travnja  2015. godine 

 
 
SADRŽAJ: 
 
 

01. ODLUKA KTD „Gunja“ d.o.o. – „odvajanje sa osnivanjem“ 
  

02. ODLUKA o osnivanju Savjeta mladih Općine Gunja 
 

03. ODLUKA o dopunama Statuta Općine Gunja 
 

04. PRAVILNIK o zaštiti i obradi arhivskog i registarturnog gradiva  
 

05. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Općine Gunja 

   

06. ODLUKA o ugostiteljskoj djelatnosti 
 

07. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Općine Gunja 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    SLUŽBENI VJESNIK–Službeno glasilo Općine Gunja 

 

Izdavač: Općina Gunja, V. Nazora 97 – Odgovorni urednik: Hrvoje Lucić,     
Općina Gunja, V. Nazora 97 – tel. 032/882-100, 881-119 
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