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1. 
 
 Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 
12. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
("Narodne novine" br. 39/13, 48/15.), članka 4. 
Pravilnika o agrotehničkim mjerama (''Narodne 
novine'' br.142/13.), članka 8. stavka 2. Zakona o 
zaštiti od požara (''Narodne novine'' br. 92/10.), te 
članka 29. Statuta Općine Gunja (''Službeni 
vjesnik'' Općine Gunja br. 03/13, 05/13, 10/13, 
03/15), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 
sjednici održanoj dana 01. lipnja 2015. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o agrotehničkim mjerama i mjerama 

za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina 

na području Općine Gunja 
 

I. OPĆE ODREDBE  
 

Članak 1. 
 

 (1) Ovom Odlukom propisuju se potrebne 
agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi 
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo 
ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te 
mjere zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu. 
 (2) Poljoprivrednim zemljištem smatraju se 
sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, 
livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, 
ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište 
koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. 
 

Članak 2. 
 

 (1) Agrotehničke mjere na poljoprivrednom 
zemljištu smatraju se: 
 

– minimalna razina obrade i održavanja 
poljoprivrednog zemljišta, 

– sprječavanje zakorovljenosti i 
obrastanja višegodišnjim raslinjem, 

– suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 

– korištenje i uništavanje biljnih ostataka, 
– održavanje organske tvari u tlu, 
– održavanje povoljne strukture tla, 
– zaštita od erozije. 

 
II. AGROTEHNIČKE MJERE 
 
 1. Minimalna razina obrade i održavanja 
poljoprivrednog zemljišta  
 

Članak 3. 
 

 (1) Minimalna razina obrade i održavanja 
poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva 
provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne 
tehnologije, a posebno: 
 

- redovito obrađivanje i održavanje 
poljoprivrednog zemljišta sukladno 
biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj 
kulturi poljoprivrednog zemljišta, 

 -     održavanje i poboljšanje plodnosti tla, 
 -     održivo gospodarenje trajnim       
                  pašnjacima, 

- održavanje maslinika, voćnjaka i 
vinograda u dobrom vegetativnom 
stanju. 

 
 2. Sprečavanje zakorovljenosti i 
obrastanja višegodišnjim raslinjem 
 

Članak 4. 
 

 (1) U cilju sprječavanja zakorovljenosti i 
obrastanja višegodišnjim raslinjem, vlasnici i 
posjednici poljoprivrednog zemljišta, dužni su 
primijeniti odgovarajuće agrotehničke mjere 
obrade tla, te njege usjeva i nasada. 
 

 (2) Kod sprječavanja zakorovljenosti i 
obrastanja višegodišnjim raslinjem te njege 
usjeva i nasada, potrebno je dati prednost 
nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su 
mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere 
zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite 
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potrebno je dati prednost herbicidima s 
povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima. 
 
 3.Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika  
 

Članak 5. 
 

      (1) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su provoditi postupke za 
suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, sukladno 
mjerama propisanim posebnim propisima za 
zaštitu bilja, koji uređuju održivu uporabu 
pesticida. 
      (2) Nakon provedbe postupka iz stavka 1. 
ovog članka, vlasnici i posjednici, dužni su 
odlagati ambalažu sukladno uputama 
proizvođača pesticida. 
 
 4. Korištenje i uništavanje biljnih 
ostataka 
 

Članak 6. 
 

      (1) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne 
ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih 
bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom 
roku sukladno biljnoj kulturi. 
 

Članak 7. 
 

      (1) Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja 
biljnih ostataka obuhvaćaju: 
 

• obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve 
na poljoprivrednom zemljištu na kojem se 
primjenjuje konvencionalna obrada tla, 
• primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim 
ostacima na površinama na kojima se primjenjuje 
konzervacijska obrada tla, 
• obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon 
provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim 
nasadima, 
• obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon 
sječe i čišćenja šuma, putova i međa na 
šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim 
zemljištem. 
(2) Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na 
poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje 
dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili 
suzbijanja biljnih štetnika. 
(3)Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada 
je to dopušteno, poduzima se uz provođenje 
mjera zaštite od požara sukladno posebnim 
propisima i ovom Odlukom. 
 
 5. Održavanje razine organske tvari u 
tlu  
 

 
 

Članak 8. 
 

 (1) Organska tvar u tlu održava se 
provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda 
prema pravilima struke. 
 (2) Trogodišnji plodored podrazumijeva 
izmjenu strne žitarice- okopavine- industrijsko 
bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese. 
 (3) Trave, djeteline, djetelinsko-travne 
smjese, travno-djetelinske smjese su dio 
plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od 
tri godine. 
 
6.Održavanje strukture tla 
 

Članak 9. 
 

 (1) Korištenje mehanizacije na 
poljoprivrednom zemljištu mora biti primjereno 
stanju i svojstvima zemljišta, tako da se u 
uvjetima mokrog i vodom natopljenog zemljišta 
preporučuje izbjegavanje obrade i provoza 
mehanizacijom na poljoprivrednom zemljištu, 
osim prilikom žetve i berbe usjeva. 
 
 7. Zaštita od erozije 
  

Članak 10. 
 

 (1) Zaštita od erozije provodi se 
održavanjem minimalne pokrovnosti tla sukladno 
specifičnostima agroekološkog područja. 
 (2) Tijekom vegetacijskog razdoblja, na 
područjima na kojima je uočena erozija, 
poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov 
koji umanjuje erozije tla. 
 (3) Tijekom zime u uvjetima kada se na 
oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko 
nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada 
tla. 
 (4) Zaštita od erozije provodi se 
upravljanjem i pravilnom obradom na 
poljoprivrednom zemljištu i ovisno o specifičnim 
karakteristikama tla. 
 
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE 
POLJOPRIVREDNIH RUDINA  
 

Članak 11. 
 

 (1)Kao mjere za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina propisuju se: 
 

1. održavanje živica i međa, 
2. održavanje poljskih putova, 
3. uređivanje i održavanje kanala, 
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih međa 
5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa. 
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 1. Održavanje živica i međa 
  

Članak 12. 
 

 (1) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redoviti 
održavati i orezivati, na način da spriječe njihovo 
širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, 
zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice 
na visinu iznad 1m, da spriječe njenu 
zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost i 
preglednost poljskog puta. 
 (2) Živice uz poljske putove, odnosno 
međe, mogu se zasaditi najmanje 0,5m od ruba 
puta, odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,5m, 
te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih 
parcela moraju se obrezivati tako da njihova 
visina ne prelazi 1m. 
 (3) Vlasnički odnosi glede živica iz 
prethodnog stavka posebno su propisani 
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
 (4) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su održavati međe tako da budu 
vidljivo označene, očišćene od korova i 
višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu 
agrotehničkih zahvata. 
 (5) Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje 
međa. 
 (6) Za ograđivanje parcela na međama, 
zabranjuje se korištenje bodljikave žice i 
armaturnih mreža. 
 
 2. Održavanje poljskih putova 
 

Članak 13. 
 

 (1) U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog 
zemljišta koriste se poljski putovi. 
 (2) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su zajednički brinuti se o poljskim 
putovima koje koriste. 
 (3) Pod održavanjem poljskih putova 
podrazumijeva se naročito: 
-redovito održavanje i uređivanje poljskih putova, 
kako ne bi omatali provođenje agrotehničkih 
mjera i prolazak vatrogasnih vozila, 
-nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa 
odgovarajućim kamenim materijalom, 
-čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i 
sistema odvodnje i otjecanja oborinskih voda, 
-sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz 
putove, 
-sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju 
korištenje puta,  
-sprečavanje oštećivanja putova njihovim 
nepravilnim korištenjem (preopterećenje, 
neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje 
otpadnim materijalom i sl.), 

-sprečavanje uzurpacije putova i zemljišta u 
njihovom zaštitnom pojasu. 
 (4) Za održavanje putova u privatnom 
vlasništvu (putovi služnosti) odgovorni su njihovi 
vlasnici, odnosno posjednici. 
 

Članak 14. 
 

 (1) Zabranjuju se sve radnje koje mogu 
dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito: 
-preoravanje poljskih putova, 
-sužavanje poljskih putova, 
-uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove, 
-nanošenje zemlje i raslinja na poljske putove 
prilikom obrađivanja zemljišta, 
-skretanje oborinskih i drugih voda na poljske 
putove. 
 
 3. Uređivanje i održavanje kanala  
 

Članak 15. 
 

 (1) U cilju održavanja kanala u funkciji 
odvodnje suvišne vode, vlasnici su dužni 
održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene 
kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, 
zarastanje korovom, odnosno omogući prirodni 
tok voda. 
 
 4. Sprječavanje zasjenjivanje susjednih 
parcela 
 

Članak 16. 
 

 (1) Radi sprečavanja zasjenjivanja 
susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna 
proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja 
neposredno uz međe. U protivnom oštećeni 
vlasnici poljoprivrednih parcela mogu poduzimati 
radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
 
 5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih 
pojasa  
 

Članak 17. 
 

 (1) Radi uređivanja i održavanja 
poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima 
je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili 
duljeg trajanja otežana ili smanjena 
poljoprivredna proizvodnja, vlasnik je dužan 
određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama. 
 (2) Stablašice koje čine vjetrobrani pojas, 
vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati. 
 
IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
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Članak 18. 

 

 (1) Radi sprječavanja požara na 
poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su dužni: 
-održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale, 
te poljske i šumske putove, 
-uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih 
agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i slično, 
a najkasnije do 01. lipnja tekuće godine, 
-uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno 
suhim biljem i biljnim otpadom. 
 

Članak 19. 
 

 (1) Prilikom uništavanja korova i biljnog 
otpada, vlasnici su dužni: 
 

-dobiti odobrenje nadležnog DVD-a o mjestu i 
vremenu spaljivanja, 
-spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je 
udaljeno najmanje 200m od ruba šumskog 
zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i 
nasada na susjednim parcelama, 
-tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i 
biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog 
gorivog materijala, 
-spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su 
zapalile vatru i to od zapaljivanja vatre do njenog 
potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati 
osnovna sredstva i opremu za početno gašenje 
požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.) 
-nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati 
mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u 
potpunosti ugasiti vodom. 

 
Članak 20. 

 

 (1) Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje 
korova i biljnog otpada na poljoprivrednom 
zemljištu u razdoblju od 01. lipnja do 31. 
listopada. 
 
V. NADZOR  
 

Članak 21. 
 

 (1) Nadzor nad provedbom ove Odluke 
provodi poljoprivredni redar, a u obavljanju 
nadzora poljoprivredni redar je ovlašten: 
 

1. rješenjem narediti: 
 

  -poduzimanje radnji u svrhu sprečavanja 
nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja        
poljoprivredne proizvodnje, 
-poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, 
  -poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja 
posljedica nastale štete u poljoprivrednoj 
proizvodnji; 

2. u slučaju nepoduzimanja radnji iz točke 1. ovog 
stavka narediti izvršenje istih putem trećih osoba 
na trošak vlasnika ili ovlaštenika poljoprivrednog 
zemljišta; 
 

3. izdati obvezni prekršajni nalog; 
 

4. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja 
prekršaja. 
 

 (2) Po utvrđenom stanju i poduzetim 
mjerama poljoprivredni redari dužni su redovito 
izvještavati poljoprivrednu inspekciju u područnim 
jedinicama. 
 (3) Do prijema u službu poljoprivrednog 
redara, nadzor nad provođenjem ove Odluke 
provoditi će komunalni redar i poljoprivredna 
inspekcija. 
 

Članak 22. 
 

 (1) Vlasnici i korisnici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su osobi iz nadzora, u provedbi 
njegove ovlasti, omogućiti nesmetano obavljanje 
nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta. 
 (2) Ako osoba iz nadzora u svom radu 
naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne 
policijske uprave. 
 
VI. KAZNENE ODREDBE  
 

Članak 23. 
 

 (1) Novčanom kaznom u iznosu od 
3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba – vlasnik ili korisnik 
poljoprivrednog zemljišta ako temeljem ove 
Odluke: 
 

-ne provodi mjere minimalne razine obrade i 
održavanja poljoprivrednog zemljišta, 
-ne provodi mjere zaštite od erozije, 
-ne sprječava zakorovljenost, 
-ne poduzima mjere zaštite od biljnih bolesti i 
štetočina, 
-ne uklanja biljne ostatke. 
 (2) Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 
do 1.200,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u 
pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog 
članka. 
 (3) Novčanom kaznom u iznosu od 
1.000,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se fizička 
osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu 
samostalnu djelatnost, a vlasnik je ili korisnik 
poljoprivrednog zemljišta za prekršaj iz stavka 1. 
ovog članka. 
 (4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 
do 800,00 kuna kaznit će se fizička osoba – 
vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta za 
prekršaje iz stavka 1. ovog članka. 
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Članak 24. 

 

 (1) Novčanom kaznom u iznosu od 
1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba – vlasnik ili korisnik 
poljoprivrednog zemljišta ako temeljem ove 
Odluke: 
 

- ne uređuje i održava živice i međe, 
- ne održava poljske putove, 
- ne uređuje i održava kanale, 
- ne sprečava zasjenjivanje susjednih parcela. 
 

 (2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 
do 1000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u 
pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog 
članka. 
 

 (3) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 
do 1200,00 kuna kaznit će se fizička osoba 
obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu 
djelatnost, a vlasnik je ili korisnik poljoprivrednog 
zemljišta za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
 

 (4) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 
do 400,00 kuna kaznit će se fizička osoba – 
vlasnik ili korisnika poljoprivrednog zemljišta za 
prekršaje iz stavka 1. ovog članka. 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 25. 
 

 (1) Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama u 
svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o 
mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina, KLASA: 320-01/10-
01/1622, URBROJ: 2212/07-01/10-1 od 13. 
kolovoza 2010.godine. 
 

 (2) 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: 320-01/15-01/957 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 

U Gunji, 01. lipnja 2015. godine 
 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 

             Alen Džomba 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

2.  
 
 Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 
146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 
35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13), te članka 29. Statuta 
Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, 
broj: 03/13, 05/13, 10/13, 03/15), Općinsko vijeće 
Općine Gunja na sjednici održanoj dana 01. lipnja 
2015.  godine, donosi 
      

ODLUKU 
O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU 

GOSPODARENJA IMOVINOM 
U VLASNIŠTVU OPĆINE GUNJA 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i 
postupak gospodarenja imovinom u vlasništvu 
Općine Gunja (u daljnjem tekstu: Općina). 
 Pod pojmom imovina u smislu ove Odluke 
smatraju se nekretnine i pokretnine u vlasništvu 
Općine. 
 Pod gospodarenjem imovinom 
podrazumijeva se stjecanje, otuđivanje, davanje u 
najam odnosno zakup, korištenje i upravljanje te 
drugi načini raspolaganja nekretninama u 
vlasništvu Općine. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka ne primjenjuje se na zakup i 
kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu 
Općine, najam stanova u vlasništvu Općine te 
davanje na privremeno korištenje javnih površina 
u vlasništvu Općine, budući da se ti postupci 
uređuju posebnim propisima. 
 Ova Odluka ne primjenjuje se na 
gospodarenje imovinom kroz postupke dodjele  
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koncesija ili uspostavu odnosa javno-privatnog 
partnerstva, a koji će se uređivati u skladu s 
posebnim zakonima. 
 

Članak 3. 
 

 Tijela nadležna za gospodarenje 
imovinom u vlasništvu Općine su općinski 
načelnik i općinsko vijeće, pod uvjetima 
propisanim Zakonom, Statutom Općine, ovom 
Odlukom i drugim propisima. 
 Općinski načelnik upravlja imovinom u 
vlasništvu Općine u skladu sa Zakonom, Statutom 
Općine, ovom Odlukom i drugim propisima. 
 Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju nekretnina i pokretnina u vlasništvu 
Općine i raspolaganju imovinom u vlasništvu 
Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 
stjecanju i otuđivanju te raspolaganju imovinom, a 
najviše do 1.000.000,00 kuna ako je stjecanje i 
otuđivanje te raspolaganje imovinom planirano u 
proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim 
propisima. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 
kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše 
do 70.000,00 kuna. 
 Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju, 
otuđivanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 
Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% 
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini 
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 
stjecanju i otuđivanju (odnosno čija je 
pojedinačna vrijednost viša od 70.000,00 kuna) te 
raspolaganju imovinom čija je pojedinačna 
vrijednost viša od 1.000.000,00 kuna,  ako je 
stjecanje i otuđivanje te raspolaganje imovinom 
planirano u proračunu i provedeno u skladu sa 
zakonom. 
 Radnje u postupcima u svezi 
gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine iz 
ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel 
Općine Gunja (u daljnjem tekstu: Jedinstveni 
upravni odjel). 
 

Članak 4. 
 

 Općinski načelnik i Općinsko vijeće 
gospodare imovinom u vlasništvu Općine 
pažnjom dobrog gospodara, na načelima 
zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti, u 
interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj 
Općine te radi osiguranja probitka i socijalne 
sigurnosti stanovnika Općine. 

 
 
 
 

Članak 5. 
 

 Nekretninu u vlasništvu Općine nadležna 
tijela mogu otuđiti ili njima na drugi način 
raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz 
naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, osim u 
slučajevima kada je zakonom i ovom Odlukom 
drukčije određeno. 
 Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose 
se na slučajeve kad pravo vlasništva na 
nekretninama u vlasništvu Općine, stječu 
Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, te pravne osobe u 
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike 
Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili 
pretežitom vlasništvu Općine, ako je to u interesu 
i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka 
njenih građana. 
 Tržišna cijena iz stavka 1. ovog članka je 
vrijednost izražena u cijeni koja se za određenu 
nekretninu može postići na tržištu i koja ovisi o 
odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezinog 
utvrđivanja na području Općine. 
 
II. PRODAJA NEKRETNINA JAVNIM 
NATJEČAJEM 
 

Članak 6. 
 

 Nekretnine u vlasništvu Općine prodaju se 
na osnovi javnog natječaja i to prikupljanjem 
ponuda u zatvorenim omotnicama, a iznimno 
izravnom pogodbom i to isključivo u slučajevima 
utvrđenim Zakonom i ovom Odlukom. 
 

Članak 7. 
 

 Javni natječaj radi prodaje nekretnina u 
vlasništvu Općine raspisuje: 
 

- općinski načelnik ako pojedinačna 
vrijednost nekretnina ne prelazi 0,5% iznosa 
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 
kuna. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, 
općinski načelnik raspisuje natječaj ako 
pojedinačna vrijednost nekretnina iznosi do 
najviše 70.000,00 kuna; 
- općinsko vijeće ako pojedinačna vrijednost 
nekretnina prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 
u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju te 
raspolaganju nekretninama (odnosno čija je 
pojedinačna vrijednost viša od 70.000,00 kuna) 
kao i onih nekretnina čija je pojedinačna 
vrijednost viša od 1.000.000,00 kuna. 
 U slučaju da je javni natječaj radi prodaje 
nekretnine raspisao općinski načelnik, a po 
završetku provedbe javnog natječaja bude  
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utvrđeno da vrijednost najpovoljnije ponude 
prelazi iznos iz stavka 1. alineje 1. ovog članka, 
odluku o prodaji nekretnine donosi Općinsko 
vijeće. 
 

Članak 8. 
 

 Odluka nadležnog tijela iz članka 3. ove 
Odluke o prodaji nekretnina putem javnog 
natječaja obavezno sadrži: 
 

- oznaku nekretnine koja je predmet prodaje 
(oznaku katastarske čestice, katastarske općine, 
površinu te ostale podatke bitne za pobližu 
oznaku nekretnine), 
- početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine, 
- podatke o namjeni nekretnine (ako je određena), 
- iznos i način uplate jamčevine, te odredbu o 
načinu povrata odnosno uračunavanja jamčevine 
u kupoprodajnu cijenu, 
- uvjete prvenstvenog prava kupnje, ako taj uvjet 
postoji, 
- kriterij za odabir najpovoljnije ponude, 
- rok u kojem se ponuđači obavještavaju o 
rezultatima provedenog javnog natječaja, 
- rok za zaključenje ugovora,  
- način i rok plaćanja kupoprodajne cijene, 
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, 
- mogućnost i vrijeme obilaska nekretnine, 
- uputu o dostavi dokumenata potrebnih za 
sudjelovanje u javnom natječaju, 
- pravo nadležnog tijela da ne izabere niti jednog 
ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj 
poništava. 
 Odluka iz stavka 1. ovog članka može 
sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi 
prodaje nekretnine. 
 

Članak 9. 
 

 Početna cijena nekretnine utvrđuje se u 
visini tržišne cijene nekretnine prema procjeni 
nekretnine učinjene od strane ovlaštenog 
sudskog vještaka odgovarajuće struke. 
 Odluku o početnoj cijeni nekretnine donosi 
nadležno tijelo iz članka 7. ove Odluke koje 
raspisuje javni natječaj. 
 

Članak 10. 
 

 Javni natječaj radi prodaje nekretnina 
obavezno sadrži odredbe koje su obavezni 
sadržaj odluke iz članka 8. ove Odluke. 
 Javni natječaj, pored podatka iz stavka 1. 
ovog članka, može sadržavati i druge uvjete i 
podatke u svezi prodaje nekretnine. 
 Odredbe članka 8. i stavka 1. i 2. ovog 
članka na odgovarajući način primjenjuju se i na  
 

 
drugim postupcima raspolaganja imovinom u 
vlasništvu Općine. 
 

Članak 11. 
 

 Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj 
ploči Općine i na web stranicama Općine. 
 

Članak 12. 
 

 Rok za podnošenje ponuda je najmanje 
15, a najviše 30 dana od dana objave javnog 
natječaja. 
 Javno otvaranje ponuda mora se provesti 
u roku od najduže 15 dana od isteka roka za 
podnošenje ponuda. 
 Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane 
kao najpovoljnije jamčevina će se vratiti u roku od 
8 dana od dana okončanja postupka natječaja. 
 Ponuditelju čija ponuda bude izabrana kao 
najpovoljnija, jamčevina se uračunava u 
ponuđenu cijenu. 
 Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao 
najpovoljnija i naknadno odustane od zaključenja 
ugovora, nema pravo na povrat jamčevine. 
 

Članak 13. 
 

 Ponude na javni natječaj dostavljaju se 
poštom preporučeno ili osobno na adresu sjedišta 
Općine u zatvorenoj omotnici s obveznom 
naznakom „Ponuda za natječaj-ne otvaraj“. 
 Ponuda mora sadržavati sve podatke i 
moraju joj biti priloženi svi dokazi o ispunjavanju 
uvjeta koju su navedeni u tekstu javnog natječaja. 
 Svaki ponuditelj može se natjecati za sve 
nekretnine koje se izlažu prodaji i za svaku dati 
zasebnu ponudu. 
 Natjecatelji koji su podnijeli ponude na 
javni natječaj imaju pravo biti nazočni otvaranju 
ponuda. 
 Otvaranje ponuda vrši Povjerenstvo za 
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine 
Gunja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje, 
zavisno od vrijednosti početne cijene nekretnine, 
osniva i imenuje općinski načelnik odnosno 
općinsko vijeće. 
 Povjerenstvo ima predsjednika i dva 
člana, te zapisničara. 
 Povjerenstvo će na sjednici najprije utvrditi 
da li je javni natječaj propisno objavljen, koliko je 
ponuda pristiglo i da li su ponude predane u roku. 
Nakon toga će se pristupiti otvaranju ponuda 
prema redoslijedu prispijeća, a o čemu se 
sastavlja zapisnik Povjerenstva. 
 Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi 
Povjerenstva i zapisničar. 
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 Zapisnik sa kompletnom natječajnom 
dokumentacijom Povjerenstvo dostavlja tijelu iz 
članka 3. ove Odluke nadležnom za odlučivanje o 
prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju. 
 Na osnovi provedenog postupka javnog 
natječaja, tijelo iz članka 3. ove Odluke donosi 
Odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem 
ponuditelju. 
 Tijelo iz čl. 3. ove Odluke može poništiti 
javni natječaj u cijelosti ili u jednom dijelu, bez 
obrazloženja, u kojem slučaju ne odgovara za 
eventualnu štetu ponuditeljima. 
  

Članak 14. 
 

 Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se 
ponuditelj koji je ponudio najviši iznos 
kupoprodajne cijene, uz uvjet da ispunjava sve 
uvjete navedene u javnom natječaju, te ako nije 
drugačije propisano Zakonom ili ovom Odlukom. 
 U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg 
ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se 
ponuditelj koji je sljedeći po redu, uz uvjet da 
ispunjava sve uvjete navedene u javnom 
natječaju.  
 U slučaju primitka više ponuda sa istim 
ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene, 
prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno 
jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene i koja je 
ranije zaprimljena. 
 

Članak 15. 
 

 Tijelo iz članka 3. odbacit će ponude za 
koje Povjerenstvo utvrdi da su nepravodobne, 
neuredne ili nepotpune ili da ne udovoljavaju svim 
uvjetima natječaja. 
 

Članak 16. 
 

 Općina i najpovoljniji ponuditelj sklopit će 
ugovor o kupoprodaji nekretnine najkasnije u roku 
od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru 
najpovoljnijeg ponuditelja. 
 Ugovor o kupoprodajni nekretnine mora 
biti sastavljen u pisanom obliku. 
 

Članak 17. 
 

 Kupac je dužan ugovorenu cijenu platiti u 
roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. 
 U slučaju zakašnjenja s obvezom plaćanja 
ugovorene cijene, kupac je dužan uz 
kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu 
kamatu za vrijeme kašnjenja. 
 Kupoprodajni ugovor sadrži odredbu da će 
Općina izdati kupcu tabularnu ispravu, radi 
uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišne  
 

 
knjige, tek nakon što u cijelosti isplati ugovorenu 
cijenu. 
 
III. PRODAJA NEKRETNINA IZRAVNOM 
POGODBOM 
 

Članak 18. 
 

 Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se 
po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog 
natječaja (izravnom pogodbom) prodati samo 
iznimno, u slučajevima predviđenim zakonom i 
ovom Odlukom. 
 Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se 
prodati izravnom pogodbom u sljedećim 
slučajevima: 
 

- osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za 
formiranje neizgrađene građevinske čestice u 
skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim 
planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 % 
površine planirane građevinske čestice, 
- osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez 
građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg 
akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila 
građevinu u skladu s detaljnim planom uređenja ili 
lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% 
površine planirane građevne čestice, pod uvjetom 
da se obveže da će u roku od jedne godine od 
dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi 
građevinsku dozvolu, 
- te u drugim slučajevima kad je to predviđeno 
Zakonom. 
 Smatra se da je prodaja nekretnina u 
vlasništvu Općine u interesu i cilju općeg 
gospodarskog i socijalnog napretka njenih 
građana, ako se nekretnine prodaju radi izgradnje 
vjerskih objekata, predškolskih ustanova, školskih 
ustanova, ustanova iz oblasti kulture i zdravstva, 
športskih objekata, objekata komunalne 
infrastrukture te drugih objekata čija izgradnja 
doprinosi unaprjeđenju gospodarskih i socijalnih 
uvjeta života na području Općine. 
 

Članak 19. 
 

 Na sklapanje kupoprodajnog ugovora i 
plaćanje kupoprodajne cijene za nekretnine 
prodane izravnom pogodbom, analogno se 
primjenjuju odredbe članaka 16. i 17. ove Odluke. 
 
 
IV. KUPNJA NEKRETNINA U INTERESU 
OPĆINE 
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Članak 20. 

 

 Odluku o kupnji nekretnine u interesu 
Općine donosi općinsko vijeće ili općinski 
načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine, 
sukladno članku 3. ove Odluke.  
 Odluka mora biti obrazložena. 
 Smatra se da je kupnja nekretnina u 
interesu Općine, ako se nekretnine kupuju radi 
izgradnje vjerskih objekata, predškolskih 
ustanova, školskih ustanova, ustanova iz oblasti 
kulture i zdravstva, športskih objekata, objekata 
komunalne infrastrukture, te izgradnje drugih 
objekata čija izgradnja doprinosi unaprjeđenju 
gospodarskih i socijalnih uvjeta života na 
području Općine. 
 Ugovor o kupnji nekretnina sklapa se na 
temelju prethodno provedenog javnog natječaja, 
vodeći računa o tržišnoj cijeni nekretnine ili 
izravnom pogodbom u slučaju kada se nekretnina 
može steći samo od određenog vlasnika. 
 
V. DRUGA STVARNA PRAVA NA 
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE 
 
a) Pravo stvarne služnosti 
 

Članak 21. 
 

 Pravo stvarne služnosti na nekretninama u 
vlasništvu Općine može se osnovati između 
Općine i stjecatelja prava stvarne služnosti ako se 
kumulativno ispune sljedeći uvjeti: 
- ako je to nužno za bolje i korisnije gospodarenje 
povlasnom nekretninom, 
- ako se time bitno ne ograničava korištenje 
poslužne nekretnine koja je u vlasništvu Općine, 
- ako se aktom o zasnivanju služnosti, odredi 
isplata naknade Općini. 
 Osnivanje prava stvarne služnosti na 
nekretninama u vlasništvu Općine provodi se 
izravnom pogodbom. 
 

Članak 22. 
 

 Stjecatelj prava stvarne služnosti plaća 
Općini naknadu za osnivanje prava stvarne 
služnosti. 
 Iznimno od stavka 1. ovog članka, za 
osnivanje prava stvarne služnosti na 
nekretninama u vlasništvu Općine ne plaća se 
naknada ako je stjecatelj prava služnosti osoba 
javnog prava, a služnost se zasniva radi izgradnje 
infrastrukturnih građevina, sukladno zakonu kojim 
se uređuju imovinskopravni odnosi u svrhu 
izgradnje infrastrukturnih građevina. 
 Osobama javnog prava iz stavka 2. ove 
Odluke smatraju se: Republika Hrvatska, jedinica 

lokalne samouprave, jedinica područne 
(regionalne) samouprave i sljedeće pravne 
osobe: pravna osoba u vlasništvu Republike 
Hrvatske ili pravna osoba čiji je osnivač Republika 
Hrvatska te pravna osoba u vlasništvu ili čiji je 
osnivač, odnosno čiji su osnivači jedinice lokalne, 
odnosno jedinice područne (regionalne) 
samouprave.    
 Infrastrukturnim građevinama iz stavka 2. 
ove Odluke smatraju se sljedeće građevine: 
građevine prometne, javne, komunalne i druge 
infrastrukture, za čiju izgradnju je utvrđen interes 
Republike Hrvatske prema Zakonu o izvlaštenju ili 
prema posebnom zakonu, kao što su ceste, 
vodne građevine, komunalni objekti, željeznička 
infrastruktura i slično. 
 

Članak 23. 
 

 Odluku o osnivanju prava stvarne 
služnosti i visini naknade za osnivanje tog prava 
donosi općinsko vijeće ili općinski načelnik, 
ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 
3. ove Odluke.  
 Za određivanje visine naknade nadležno 
tijelo iz stavka 1. ovog članka može tražiti 
procjenu ovlaštenog sudskog vještaka 
odgovarajuće struke. 
 

Članak 24. 
 

 O zasnivanju služnosti Općina i stjecatelj 
prava stvarne služnosti sklapaju ugovor kojim 
uređuju međusobna prava i obveze. 
 Ugovor iz stavka 1. ovog članka mora biti 
u pisanom obliku.  
 
b) Pravo građenja  
 

Članak 25. 
 

 Pravo građenja na nekretninama u 
vlasništvu Općine osniva se na način i pod 
pretpostavkama propisanim Zakonom. 
 Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu 
Općine može se zasnovati ugovorom. 
 Ugovor iz stavka 2. ovog članka mora biti 
u pisanom obliku. 
 

Članak 26. 
 

 Nositelj prava građenja dužan je Općini 
plaćati mjesečnu naknadu za zemljište u iznosu 
prosječne zakupnine za takvo zemljište. 
 Odluku o osnivanju prava građenja i visini 
naknade koju plaća nositelj prava građenja 
donosi općinsko vijeće ili općinski načelnik, 
ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 
3. ove Odluke. 
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 Visinu mjesečne naknade nadležno tijelo 
može utvrditi na osnovi procjene ovlaštenog 
sudskog vještaka odgovarajuće struke.  
 Iznimno, pravo građenja može se osnovati 
i bez naknade, kada to pravo stječu osobe javnog 
prava radi izgradnje infrastrukturnih građevina, u 
skladu sa zakonom kojim se uređuju 
imovinskopravni odnosi u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina, te u drugim 
slučajevima kada nadležno tijelo Općine ocijeni 
da bi to bilo povoljnije u konkretnoj situaciji. 
 Na određivanje pojma infrastrukturnih 
građevina i osoba javnog prava iz stavka 4. ovog 
članka primjenjuju se odredbe stavaka 3. i 4. 
članka 22. ove Odluke.  
 
c) Založno pravo 
 

Članak 27. 
 

 Osnivanje založnog prava (hipoteke) na 
nekretninama u vlasništvu Općine može se 
dozvoliti iznimno ako je to u izravnom interesu 
Općine. 
 Pod interesom Općine iz stavka 1. ovog 
članka smatra se i interes trgovačkih društava, 
ustanova i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili 
pretežitom vlasništvu Općine. 
 Odluku o osnivanju založnog prava 
(hipoteke) na nekretninama u vlasništvu Općine 
donosi općinsko vijeće ili općinski načelnik, 
ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 
3. ove Odluke. 
 
VI. ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU 
OPĆINE 
 

Članak 28. 
 

 Zemljište u vlasništvu Općine može se dati 
u zakup fizičkim i pravnim osobama u svrhu 
privremenog korištenja tog zemljišta, putem 
javnog natječaja, do njegovog privođenja namjeni 
određenoj prostorno-planskom dokumentacijom. 
 Na zemljištu koje je predmet zakupa nije 
dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje 
drugih radova za koje je potrebno ishoditi bilo koji 
akt koji se izdaje u svrhu odobravanja građenja. 
 Iznimno od odredbe stavka 2. ovog 
članka, na zemljištu koje se daje u zakup radi 
korištenja zemljišta za postavljanje 
infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme, radi 
uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog 
prostora, radi uređenja i korištenja zemljišta za 
prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor,  radi 
korištenja poljoprivrednog zemljišta, te radi 
korištenja zemljišta za druge slične namjene, 
dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji 

su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha 
zakupa. 
 Ako je predmet zakupa dio zemljišne 
čestice, poseban uvjet javnog natječaja je izrada 
skice izmjere (iskolčenja) po ovlaštenom 
geometru. 
 

Članak 29. 
 

 Zemljište u vlasništvu Općine daje se u 
zakup putem javnog natječaja. Na raspisivanje i 
provedbu natječaja primjenjuju se odredbe ove 
Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine 
putem javnog natječaja, s tim da:  
 

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta sadrži 
obvezno odredbe koje se odnose na: 
 

a) predmet zakupa, 
b) vrijeme trajanja zakupa, 
c) visinu i rok plaćanja zakupnine, 
d) prava i obveze zakupnika, 
e) namjenu korištenja zakupljenog zemljišta, 
f) odustanak od ugovora, 
g) razloge za raskid ugovora, 
h) dopustivost postavljanja gospodarskih 
objekata, pomoćnih uređaja i objekata za 
iskorištavanje zemljišta, 
i) Gospodarski program, 
j) uvjete zaštite prirode ako se poljoprivredno 
zemljište u cijelosti ili djelomično nalazi unutar 
područja ekološke mreže, 
k) usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog 
stanja. 
 

Članak 30. 
 

 Ugovor o zakupu sklapa se najduže na rok 
od 10 godina. 
 Trajanje zakupa određuje se odlukom 
nadležnog tijela iz stavka 3. ove Odluke. 
 Zakupnik se uvodi u posjed zakupljenog 
zemljišta na dan zaključenja ugovora, ukoliko 
ugovorom nije drukčije određeno. 
 Zakupnika će u posjed uvesti 
Povjerenstvo kojeg imenuje tijelo koje odlučuje o 
davanju zemljišta u zakup, a koje se sastoji od 
predsjednika i 2 člana. 
 Ugovor o zakupu prestaje istekom 
ugovorenog roka, sporazumom stranaka u svako 
vrijeme, kao i u drugim slučajevima utvrđenim 
ugovorom o zakupu. 
 Općina će jednostrano raskinuti ugovor o 
zakupu prije isteka ugovorenog roka: 
- ako zakupnik ne koristi zemljište u svrhe 
utvrđene ugovorom, 
- ako zakupnik ne plati tri uzastopne zakupnine, 
- u slučaju privođenja namjeni zemljišta sukladno 
prostorno-planskoj dokumentaciji. 
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 Danom isteka ili raskida ugovora, zakupnik 
je dužan predati Općini u posjed zemljište 
slobodno od stvari i osoba, bez prava na naknadu 
za uložena sredstva ili naknadu štete. 
 Iznimno, ukoliko je ugovor o zakupu 
zemljišta radi korištenja zemljišta za 
poljoprivrednu namjenu prestao neposredno prije 
sazrijevanja plodova, zakupnik ima pravo ubrati 
plodove u narednom razdoblju od 30 dana od 
dana prestanka ugovora. 
 

Članak 31. 
 

 Za zakup zemljišta zakupnik plaća 
zakupninu u mjesečnom ili godišnjem iznosu. 
 Početna cijena zakupnine može se utvrditi 
prema procjeni nekretnine učinjene od ovlaštenog 
sudskog vještaka odgovarajuće struke. 
 Godišnja zakupnina plaća se unaprijed, a 
mjesečna do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec. 
 

Članak 32. 
 

 Za poljoprivredno zemljište u vlasništvu 
Općine Gunja koje je pogodno za poljoprivrednu 
proizvodnju, a za koje nisu sklopljeni ugovori o 
zakupu Općina Gunja može sklopiti ugovor o 
privremenom korištenju s fizičkim ili pravnim 
osobama na njihov zahtjev, i to s dosadašnjim 
posjednicima: 
 

a) kojima su istekli ugovori o zakupu 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine i 
koji su u mirnom posjedu istog, 
b) koji su koristili poljoprivredno zemljište u 
vlasništvu Općine bez ugovora, o čemu 
dostavljaju potvrdu Općine uz zahtjev i u mirnom 
su posjedu istog, 
 Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se 
sklopiti ako su fizičke ili pravne osobe platile sve 
obveze s osnove korištenja poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Općine, o čemu dostavljaju 
potvrdu. 
 Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa 
se na rok do 5 (pet) godina, odnosno do 
sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog 
zemljišta, odnosno drugog oblika raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama 
Zakona i ove Odluke. 
 Korisnici poljoprivrednog zemljišta iz 
stavka 1. točke a) ovoga članka dužni su plaćati 
naknadu u visini iznosa koji je bio ugovoren po 
prijašnjem ugovoru. Korisnici poljoprivrednog 
zemljišta iz stavka 1. točka b) ovoga članka dužni 
su plaćati naknadu u visini iznosa dvostruke 
početne zakupnine iz članka 31. stavka 2. ove 
Odluke . 
 
 

 
 Ugovor o privremenom korištenju 
poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovog članka 
sadrži obvezno odredbe koje se odnose na: 
 

a) predmet privremenog korištenja, 
b) vrijeme trajanja , 
c) visinu i rok plaćanja naknade, 
d) prava i obveze ugovornih strana, 
e) namjenu korištenja poljoprivrednog zemljišta, 
f) odustanak od ugovora, 
g) razloge za raskid ugovora, 
h) dopustivost postavljanja gospodarskih 
objekata, pomoćnih uređaja i objekata za 
iskorištavanje zemljišta, 
i) Gospodarski program, 
j) uvjete zaštite prirode ako se poljoprivredno 
zemljište u cijelosti ili djelomično nalazi unutar 
područja ekološke mreže, 
k) usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog 
stanja. 
 Ugovor o privremenom korištenju 
poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovog članka 
prestaje protekom vremena na koje je sklopljen. 
 Od ugovora o privremenom korištenju 
poljoprivrednog zemljišta može se u svako 
vrijeme sporazumno odustati. 
 Ugovor o privremenom korištenju 
poljoprivrednog zemljišta raskida se ako 
predmetno poljoprivredno zemljište prestane biti 
poljoprivredno zbog promjene namjene ili ako se 
zemljište koristi suprotno odredbama ugovora ili 
Zakona. 
 Ugovor o privremenom korištenju 
poljoprivrednog zemljišta raskida se ako korisnik: 
 

a) ne plati naknadu do kraja rujna tekuće godine, 
osim u slučaju više sile, ili drugih nepredviđenih 
okolnosti koje nisu krivnja korisnika, 
b) ne koristi poljoprivredno zemljište u vlasništvu 
Općine kao dobar gospodar, 
c) ne ostvaruje ciljeve Gospodarskog programa 
koji čini sastavni dio Ugovora, osim u slučaju više 
sile, 
d) obrađuje poljoprivredno zemljište suprotno 
odredbama sklopljenog ugovora, 
e) obavlja aktivnosti suprotno propisima o zaštiti 
prirode ili radnje koje imaju negativan utjecaj na 
bogatstvo ili stanje prirodnog područja te ako na 
bilo koji način ugrožava opstanak prirodnih 
vrijednosti. 
 Ugovor se smatra raskinutim danom 
dostave obavijesti o raskidu korisniku. U 
obavijesti je određen rok u kojem korisnik ima 
pravo skinuti usjeve, odnosno plodove, te po 
skidanju usjeva predati zemljište u posjed 
vlasniku putem Povjerenstva . 
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 Na raskid ugovora o privremenom 
korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Općine koji nije uređen odredbama ove Odluke, 
primjenjuju se opći propisi. 
 
VII. RASPOLAGANJE POKRETNINAMA 
 

Članak 33. 
 

 Odredbe ove Odluke koje se odnose na 
raspolaganje nekretninama analogno se 
primjenjuju i na raspolaganje pokretninama u 
vlasništvu Općine. 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 34. 
 

 U postupku predlaganja i donošenja 
pojedinačnih akata te zaključivanju pravnih 
poslova u vezi nekretnina u vlasništvu Općine, 
općinski načelnik i općinsko vijeće polazit će od 
ove Odluke vodeći računa da se odgovarajuće 
odredbe unesu u akt koji se donosi odnosno 
ugovore koji se sklapaju. 

 Ovlašćuje se općinski načelnik da, po 
završetku propisanih postupaka, u ime Općine 
sklopi ugovore kojima se raspolaže nekretninama 
u vlasništvu Općine. 
 

Članak 35. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja. 
 
 
 
                      REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                          OPĆINA GUNJA 
                      OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 943-01/15-01/960 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 01. lipnja 2015. godine 
 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 

             Alen Džomba 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

3. 
 
 Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o 
sudovima (“Narodne novine” br. 28/13, 33/15) i 
članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni 
vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13, 10/13, 
03/15), Općinsko vijeće Općine Gunja na sjednici 
održanoj dana 01. lipnja 2015. godine donijelo je 
 

Z A K LJ U Č A K 
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje 

suca porotnika Županijskog suda u 
Vukovaru 

za kaznene predmete 
 
 

Članak 1. 
 

 Općinsko vijeće Općine Gunja utvrđuje 
prijedlog za imenovanje suca porotnika 
Županijskog suda u Vukovaru za kaznene 
predmete, s područja Općine Gunja, te predlaže 
da Županijska skupština Vukovarsko-srijemske 
županije imenuje: 
 

- ALEN DŽOMBA, Gunja,  Kolodvorska 
7, broj telefona: 091/406-1192 

za suca porotnika Županijskog suda u Vukovaru 
za kaznene predmete . 

 
 

Članak 2. 
 

 Zaključak se upućuje Županijskoj skupštini 
Vukovarsko-srijemske županije na daljnje 
odlučivanje.  
 

Članak 3. 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja. 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                             OPĆINA GUNJA 
                           OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/15-01/953 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 01. lipnja 2015. godine 
 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Alen Džomba 
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4. 
 
 Na temelju članka 28. Zakona o 
pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 
36/15) u svezi sa odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 
153/13, 147/14), te članka 29. Statuta Općine 
Gunja (''Službeni vjesnik'' Općine Gunja, br. 
03/13, 05/13, 10/13, 03/15), Općinsko vijeće 
Općine Gunja na svojoj sjednici održanoj dana 
01. lipnja 2015. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K A 
o izmjeni Odluke 

 

o obavljanju komunalnih djelatnosti na 
području Općine Gunja 

 
 

Članak 1. 
 

 Mijenja se Odluka o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na području Općine Gunja 
(„Službeni vjesnik“ Općine Gunja, br. 01/14). 
 

Članak 2. 
 

 U članku 2. stavak 1. Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na području Općine Gunja  
(u daljnjem tekstu: Odluka) točka „10. prijevoz 
pokojnika“ briše se.  

 
Članak 3. 

 

 U članku 6. stavak 1. Odluke točka „2. 
prijevoz pokojnika“ briše se.  
 

Članak 4. 
 

 U preostalom dijelu odredbe Odluke o 
obavljanju komunalnih djelatnosti na području 
Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, 
br. 01/14) ostaju neizmijenjene. 
 

Članak 5. 
 

 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: 363-02/15-01/956 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 01. lipnja 2015. godine 
 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Alen Džomba 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

5. 
 
 Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o 
zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  
(''Narodne novine'' br. 125/11) i članka 29. Statuta 
Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, 
broj: 03/13, 05/13, 10/13, 03/15), Općinsko vijeće 
Općine Gunja na sjednici održanoj dana 01. lipnja 
2015.  godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o uvjetima i postupku zakupa i 

kupoprodaje 
poslovnog prostora u vlasništvu Općine 

Gunja 
 
 
I.    OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 (1) Ovom Odlukom uređuje se: zasnivanje 
i prestanak zakupa poslovnog prostora, 
međusobna  prava i obveze zakupodavca i 
zakupnika, kupoprodaja poslovnoga prostora u 
vlasništvu Općine Gunja (u daljnjem tekstu: 
Općine),  zakup poslovnih prostora na kojima 
Općina ima pravo raspolaganja i korištenja i 
zakup poslovnih prostora pravnih osoba u 
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine.  
 (2) Ova  se Odluka ne primjenjuje na 
slučajeve privremenog korištenja poslovnog 
prostora ili dijela poslovnog prostora za razne 
namjene, a čije korištenje ne traje duže od 30 
dana. 
(3) Pod kupoprodajom poslovnog prostora smatra 
se i prodaja suvlasničkog dijela na određenom 
poslovnom prostoru. 
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Članak 2. 
 

 (1) Poslovnim prostorom, u smislu ove 
Odluke, smatraju se poslovna zgrade, poslovna 
prostorija, garaža i garažno mjesto.  
 
II.   ZASNIVANJE ZAKUPA 
 

Članak 3. 
 

 (1) Poslovni prostori u vlasništvu Općine, 
kao i poslovni prostori kojima Općina raspolaže, 
daju se u zakup putem javnog natječaja. 
 (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog 
članka, ugovor o zakupu poslovnog prostora se 
sklapa bez javnog natječaja u slučaju kada ga 
sklapaju međusobno Republika Hrvatska i 
Općina, odnosno jedinice područne (regionalne) 
samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili 
pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, 
odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom 
vlasništvu jedinica lokalne i jedinice lokalne 
područne (regionalne) samouprave, ako je to u 
cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka 
njezinih građana. 
 (3) Općina će, iznimno od odredbe stavka 
1. ovog članka, ponuditi sklapanje novog ugovora 
o zakupu na određeno vrijeme, ne dulje od 5 
godina, sadašnjem zakupniku poslovnog prostora 
koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o 
zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na 
koji je ugovor sklopljen. 
 (4) Ako sadašnji zakupnik ne prihvati 
ponudu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 
dana, zakupni odnos će prestati istekom roka na 
koji je ugovor sklopljen, a Općina će, nakon 
stupanja u posjed raspisati javni natječaj za 
poslovni prostor sa početnim iznosom najamnine 
koji ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je 
ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka 3. ovog 
članka, ako će se u prostoru nastaviti obavljanje 
iste djelatnosti.  
 (5) Ova Odluka ne primjenjuje se na 
slučajeve privremenoga korištenja poslovnoga 
prostora ili dijela poslovnoga prostora radi 
održavanja sajmova, priredaba, predavanja, 
savjetovanja, skladištenja i čuvanja robe, ili u 
druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže 
od 30 dana. U navedenim slučajevima, korisnik 
poslovnog prostora podnosi pisanu zamolbu 
općinskom načelniku o trajanju i svrsi, najkasnije 
8 dana prije održavanja, o čemu općinski načelnik 
donosi rješenje. Odluku o visini naknade donosi 
općinski načelnik, uz suglasnost Općinskog 
vijeća.  
 
 
 

 
 

Članak 4. 
 

 (1) Zakup poslovnog prostora zasniva se 
ugovorom o zakupu. 
 (2) Ugovor o zakupu Općina ne može 
sklopiti sa fizičkom ili pravnom osobom koja ima 
dospjelu nepodmirenu obvezu prema Općini kao i 
obveze koje proizlaze iz korištenja poslovnog 
prostora (voda, struja,…) osim ako istoj nije 
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, 
pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba 
pridržava rokova plaćanja. 
 (3) Ugovor o zakupu poslovnog prostora 
mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen 
(solemniziran) po javnom bilježniku. 
 (4) Ugovor o zakupu poslovnog prostora 
sklopljen protivno odredbama stavka 2. i 3. ovog 
članka ništetan je. 
 (5) Ugovor o zakupu u ime Općine 
potpisuje općinski načelnik ili osoba koju ovlasti. 
 (6) Općina je dužan primjerak ugovora o 
zakupu dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi. 

 
Članak 5. 

 

 (1) Ugovor o zakupu treba sadržavati: 
1. naznaku ugovornih strana, 
2. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora, 
3. podatke o poslovnom prostoru,  
4. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom 
prostoru, 
5. visinu ugovorene mjesečne zakupnine,   
6. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i 
prostorija u zgradi te zajedničkih usluga u zgradi, 
te režijskih troškova (voda, struja i sl.), koji se 
plaćaju po rokovima dospijeća istih, 
7. rok predaje poslovnog prostora zakupniku, 
8. vrijeme na koje se ugovor sklapa, 
9. odredbu da se zakupnina plaća unaprijed, 
najkasnije do desetog (10) u mjesecu, 
10. odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje 
na pristanak na povećanje ili smanjenje 
zakupnine koja može uslijediti u tijeku trajanja 
zakupa prema odluci općinskog načelnika i u 
kojem  slučaju će se sklopiti aneks ugovora o 
zakupu,  
11. odredbe o prestanku ugovora o zakupu, 
posebno otkazu i otkaznim rokovima, 
12. odredbu da zakupnik uzima prostor u 
viđenom stanju, 
13. odredbu da zakupnik ne može vršiti preinake 
u poslovnom prostoru bez prethodne pisane 
suglasnosti zakupodavca, 
14. odredbu da je zakupnik dužan urediti poslovni 
prostor i privesti ga ugovorenoj namjeni o 
vlastitom trošku bez prava ili sa pravom na povrat 
uloženih sredstava,  
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15. odredbu da zakupnik nema pravo poslovni 
prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup 
bez pisane suglasnosti Općine, 
16. odredbu da je zakupnik – fizička osoba u roku 
od 30 dana od dana registracije obrta, pravne 
osobe ili sl. u obvezi dostaviti zakupodavcu 
podatke o punom nazivu, sjedištu, ovlaštenoj 
osobi, broju žiro računa i OIB-a, temeljem kojih 
podataka će se aneksom ugovora o zakupu 
izmijeniti naziv zakupnika, 
17. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao 
ovršna isprava u smislu Zakona o javnom 
bilježništvu, 
18. druge odredbe ako su u javnom natječaju 
navedene. 
 

Članak 6. 
 

 (1) Početna visina zakupnine za javni 
natječaj za zakup  i za produženje ugovora o 
zakupu sa sadašnjim zakupnikom utvrđuje se 
prema području u kojem se poslovni prostor 
nalazi, prema djelatnosti koja se u poslovnom 
prostoru obavlja, te prema površini poslovnog 
prostora i etaži zgrade na kojoj se nalazi. 
 (2) Rješenje o utvrđivanju početnih cijena 
zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu 
Općine  koji se daju u zakup i/ili privremeno 
korištenje donosi općinski načelnik, uz suglasnost 
Općinskog vijeća. 
 (3) U posebnim slučajevima, općinski 
načelnik može posebnim Zaključkom odrediti 
cijenu zakupnine koja je različita od cijene 
zakupnine iz Rješenja, i to pod komercijalnim ili 
pogodovanim uvjetima, uključivo i bez naknade. 
 

Članak 7. 
 

 (1) Namjenu poslovnog prostora radi 
obavljanja određene djelatnosti utvrđuje općinski 
načelnik, ili se ista određuje po okončanju 
postupka javnog natječaja za zakup poslovnog 
prostora. 
 (2) Iznimno, Općinsko vijeće može 
propisati da se poslovni prostor u zgradama u 
određenim ulicama, dijelovima ulica ili na 
određenim trgovima može koristiti za obavljanje 
samo određenih djelatnosti.  
 

Članak 8. 
 

 (1) Zakupnik može poslovni prostor 
koristiti samo za obavljanje ugovorene djelatnosti. 
 (2) Ako zakupnik koristi poslovni prostor iz 
članka 7. ove Odluke za obavljanje djelatnosti 

koja nije ugovorena, ugovor o zakupu se 
jednostrano raskida, a Općina će raspisati novi 
javni natječaj za davanje u zakup poslovnog 
prostora na kojem raniji zakupnik nema 
prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o 
zakupu. 
 (3) Iznimno, na pisani zahtjev zakupnika, 
općinski načelnik može, osim za poslovni prostor 
iz članka 7. ove Odluke, odobriti promjenu ili 
proširenje djelatnosti pod uvjetom da: 

 zakupnik podmiri sva dugovanja prema 
Općini uključujući  zakupninu i ostale troškove 
korištenja prostora (voda, struja…), 

 zakupnik prihvati povećanu cijenu 
zakupnine ukoliko nova djelatnost spada u viši 
razred plaćanja. 
 (4) U slučaju izmjene ili dopune namjene 
poslovnog prostora zakupnik sam snosi troškove 
uređenja prostora potrebne za obavljanje nove 
djelatnosti u prostoru, te nema pravo na 
smanjenje zakupnine za vrijeme radova na 
preuređenju prostora 
 

Članak 9. 
 

 (1) Zakupnik nema pravo poslovni prostor 
ili dio poslovnog prostora dati u podzakup, osim 
ako nije drugačije ugovoreno. 
 (2) Ukoliko se poslovni prostor ili dio 
poslovnog prostora daje u podzakup, zakupnik je 
obvezan podnijeti zahtjev o tome, pisanim putem, 
općinskom načelniku. 
 (3) Na ugovor o podzakupu poslovnog 
prostora na odgovarajući način se primjenjuju 
odredbe ove Odluke koje se odnose na zakup 
poslovnog prostora. 
 (4) Zakupnik iz članka 17. stavak 2. ove 
Odluke, koji je zasnovao zakup na temelju uvjeta 
iz te odredbe, ne može dati poslovni prostor u 
podzakup. 
 

Članak 10. 
 

 (1) Nakon prestanka zakupa zakupnik je 
dužan predati Općini poslovni prostor u 
zatečenom stanju ako nije drugačije ugovoreno. 
 (2) U slučaju iz prethodnog stavka 
zakupnik ima pravo odnijeti uređaje koje je 
ugradio u poslovni prostor ako se time ne 
oštećuje poslovni prostor i ako mu to ulaganje nije 
Općina priznala kroz smanjenje visine zakupnine. 
 
III.   JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP 

. 
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Članak 11. 
 

 (1) Odluku o raspisivanju javnog natječaja 
za zakup poslovnog prostora donosi općinski 
načelnik, na temelju uvjeta iz ove Odluke. 
 (2) Odlukom iz prethodnog stavka utvrđuje 
se: djelatnost koja se u poslovnom prostoru može 
obavljati, visina početnog iznosa mjesečne 
zakupnine po m², dužina trajanja zakupa, kao i 
posebni uvjeti natječaja.  
 (3) Odluku o izboru najpovoljnijeg 
ponuditelja općinski načelnik donosi na prijedlog 
Povjerenstva za zakup i prodaju nekretnina u 
vlasništvu Općine Gunja (u nastavku:  
Povjerenstvo). 
 (4) Povjerenstvo se sastoji od 3 (tri) člana.  
 (5) Stručne i administrativne poslove za 
Povjerenstvo obavlja referent za administrativne 
poslove Općine Gunja. 
 

Članak 12. 
 

 (1) Na temelju odluke općinskog načelnika 
oglas o raspisivanju natječaja za zakup objavljuje 
se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Općine i na 
web stranicama Općine Gunja. 
 (2) Javni natječaj mora biti otvoren 
najmanje 8 (osam) dana, računajući od dana 
objave .  
 

Članak 13. 
 

 (1) Javni natječaj mora obvezno 
sadržavati: 
 

1. adresu i površinu poslovnog prostora, 
2. djelatnost koja će se u prostoru obavljati, 
3. početni iznos zakupnine mjesečno po m², 
4. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u 
zakup, 
5. rok za podnošenje pisanih ponuda, 
6. iznos jamčevine koju treba uplatiti svaki 
sudionik natječaja, 
7. vrijeme kada se može  pregledati poslovni 
prostor, 
8. vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda, 
9. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati 
natjecatelj koji po bilo kojem osnovu ima 
dugovanja prema Općini,   
10. odredbu da je punomoćnik natjecatelja dužan 
najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu 
dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke 
osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a 
za pravne osobe punomoć potpisanu od 
zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u 
mogućnosti osobno prisustvovati istom, 
11. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan 
najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja 
zaključka općinskog načelnika sklopiti ugovor o 

zakupu i preuzeti poslovni prostor, ili u protivnom 
gubi pravo na povrat jamčevine, 
12. odredbu da zakupnik uzima prostor u 
viđenom stanju te, ukoliko izabrani ponuđač nije 
iskoristio pravo da pregleda poslovni prostor u 
tijeku natječaja ili nije bio informiran o tome tko 
koristi prostor, u slučaju  odustanka gubi pravo na 
povrat jamčevine,  
13. odredbu o eventualnom pravu prvenstva na 
sklapanje ugovora o zakupu, 
14. odredbu o načinu osiguranja plaćanja 
ugovorene zakupnine (mjenica, garantni polog, 
bankovna garancija ili slično), 
15. odredbu da se nepotpune i nepravodobne 
ponude neće razmatrati, 
16. odredbu o načinu i roku dostave zaključka o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svim 
natjecateljima, 
17. odredbu da je budući zakupnik dužan plaćati 
mjesečnu zakupninu unaprijed, najkasnije do 10-
og dana u mjesecu  za tekući mjesec, 
18. odredbu o prihvaćanju povećanja ili 
smanjenja zakupnine koja može uslijediti tijekom 
trajanja zakupa prema odluci općinskog 
načelnika,  
19. odredbu o drugim posebnim uvjetima 
natječaja prema odluci općinskog načelnika 
 

Članak 14. 
 

 (1) Pisana ponuda za sudjelovanje u 
natječaju mora sadržavati:   

 ime i prezime ili naziv ponuditelja, OIB i  točnu 
adresu,  

 naziv poslovnog prostora za koji se podnosi 
ponuda s naznačenom adresom ili naziv 
katastarske čestice, sukladno nazivu lokacije iz 
natječaja, 

 prihvaćanje djelatnosti navedene u natječaju, ili 
ukoliko ista nije određena, opis djelatnosti koju će 
natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru, 

 ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, 
 dokaz o uplaćenoj jamčevini, 
 broj žiro-računa, tekućeg računa ili sl. za povrat 

jamčevine, 
 presliku dokaza pravne sposobnosti (osobna 

iskaznica, izvadak iz sudskog ili obrtnog registra i 
sl.),  

 BON 2/ SOL 2 za ponuditelje koji su u platnom 
prometu,                                                

 Potvrdu Općine da nema dospjele 
nepodmirene obveze prema Općinskom 
proračunu i dokaz o plaćenim ostalim troškovima 
koji proizlaze iz korištenja prostora ( voda, 
struja,…) 

 ostalu propisanu dokumentaciju. 
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 (2) U slučaju da na natječaju sudjeluje 
osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna 
je dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja 
temeljem kojega koristi pravo prvenstva  za 
zasnivanje zakupa, te uvjerenje da nije korisnik 
mirovine ostvarene na osnovu Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji.  
 

Članak 15. 
 

 (1) Postupak otvaranja prispjelih ponuda 
provodi Povjerenstvo. 
 (2) Otvaranje ponuda može biti javno. 
 (3) Otvaranju pisanih ponuda mogu 
prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pisane 
ponude ili njihovi punomoćnici. 
 (4) Ponude se otvaraju prema redoslijedu 
njihova zaprimanja.  
 (5) Kod otvaranja ponuda potrebno je za 
svaku pojedinu ponudu utvrditi da li je potpuna, 
jasna i dana od osobe koja može učestvovati u 
natječaju. 
 (6) Svi podaci o ponudama unose se u 
zapisnik. U zapisnik se obavezno unose podaci o 
poslovnim prostorima koji su predmet natječaja, 
početnoj visini zakupnine, podnesenim ponudama 
i ponuditeljima, te ponuđenoj visini zakupnine. 
 (7) Prisutni natjecatelji imaju pravo uvida u 
prispjele ponude, te pravo prigovora na rad 
Povjerenstva. 
 (8) Eventualni prigovori se mogu uputiti 
Povjerenstvu u pisanom obliku u roku od 3 dana 
nakon otvaranja ponuda. O prigovorima rješava 
općinski načelnik. 
 

Članak 16. 
 

 (1) Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe 
koje, temeljem zakonskih propisa ili odredaba 
javnog natječaja, imaju prvenstveno pravo na 
sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, 
bit će im pismenim putem omogućeno da se 
izjasne o korištenju svog prava u roku od 3 dana, 
računajući od dana dostavljanja pismene 
obavijesti. 
 

Članak 17. 
 

 (1) Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će 
se onaj koji, osim ispunjavanja uvjeta iz natječaja, 
ponudi najviši iznos zakupnine. 
 (2) Prvenstveno pravo na sklapanje 
ugovora o zakupu poslovnoga prostora, ako u 
uvjetima natječaja za predmetni poslovni prostor  

 
prednost nema sadašnji zakupnik ili korisnik, 
imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji, ako sudjeluju i ispunjavaju uvjete iz 
javnog natječaja i ove Odluke, ako prihvate najviši 
ponuđeni iznos zakupnine, ako nisu korisnici 
mirovine ostvarene po Zakonu o pravima 
hrvatskih branitelja iz  Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji, te ako već nisu ranije iskoristili 
pravo prvenstva za zakup nekog drugog 
općinskog prostora.  
 (3) Natjecateljima čije ponude nisu 
prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od 30 
dana nakon što općinski načelnik donese odluku 
o najpovoljnijoj ponudi. 
 (4) Natjecateljima čija je ponuda 
prihvaćena jamčevina će se uračunati u 
zakupninu. 
 (5) U slučaju da ponuditelj koji je ponudio 
najviši iznos zakupnine odustane od svoje 
ponude nakon donošenja zaključka općinskog 
načelnika o izboru za najpovoljnijeg ponuditelja 
gubi pravo na povrat jamčevine. 
 

Članak 18. 
 

 (1) Odluku o najpovoljnijem ponuditelju 
donosi općinski načelnik. 
 (2) Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku 
od 30 dana od dana dostave obavijesti o izboru, 
bez opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o 
zakupu, smatrat će se da je odustao od sklapanja 
ugovora o zakupu te gubi pravo na povrat 
jamčevine. 
 (3) U slučaju iz prethodnog stavka ugovor 
o zakupu sklopit će se sa slijedećim najpovoljnijim 
ponuditeljem. 
 

Članak 19. 
 

 (1) Općina je dužna predati poslovni 
prostor zakupniku u roku utvrđenom ugovorom. 
 (2) Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom 
stanju Općina predaje zakupniku poslovni prostor 
smatra se da je poslovni prostor predan u stanju 
prikladnom za obavljanje djelatnosti predviđene 
ugovorom. 
 (3) Prilikom primopredaje poslovnog 
prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik u 
koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora i 
eventualni primjereni rok u kojem se određeni 
radovi u poslovnom prostoru mogu izvesti. 
  
IV.   ODRŽAVANJE  POSLOVNIH   PROSTORA 
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Članak 20. 
 

 (1) Zakupnik je dužan poslovni prostor 
održavati i koristiti ga pažnjom dobrog 
gospodarstvenika obavljajući u istom ugovorenu 
djelatnost. 
 

Članak 21. 
 

 (1) Zakupnik ne smije bez pisane 
suglasnosti Općine mijenjati ugovorenu namjenu 
niti pristupiti uređenju poslovnog prostora. 
 (2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka 
Općina ima pravo na naknadu štete. 
 (3) Zakupnik je dužan o svom trošku 
izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora 
koje je sam prouzročio ili su prouzročile osobe 
koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika. 
 (4) Zakupnik je dužan omogućiti Općini 
nesmetanu kontrolu korištenja poslovnog 
prostora, te pružiti na uvid svu potrebnu 
dokumentaciju.  
 

Članak 22. 
 

 (1) Za vrijeme trajanja zakupa Općina ima 
pravo vršiti radove u svrhu održavanja poslovnog 
prostora, a posebno radove na: javnim 
površinama, rekonstrukciji pročelja zgrade, 
krovišta, kao i eventualnoj nadogradnji zgrade i 
druge slične radove. 
 (2) Općina je dužna, najkasnije 30 dana 
prije početka radova pisano obavijestiti zakupnika 
o vrsti,početku i opsegu radova, te predviđenom 
roku radova. 
 (3) Zakupnik je dužan omogućiti Općini 
nesmetano obavljanje radova u prostoru, 
odnosno u slučaju većih radova na rekonstrukciji 
zgrade, predmetni prostor predati Općini 
slobodan od osoba i stvari u roku od dva mjeseca 
od dana dostave obavijesti o početku radova. 
 (4) Zakupnik ima pravo u roku od 15 dana 
od dana primitka obavijesti iz stavka 2. ovog 
članka raskinuti ugovor o zakupu  i u istom roku o 
tome pisano obavijestiti zakupodavca. 
 (5) U slučaju  iz prethodnog stavka 
zakupnik je dužan, u daljnjem roku od 8 dana od 
poslane obavijesti, prostor predati u posjed 
Općine, bez prava na  naknadu štete zbog 
izmakle dobiti. 

 
Članak 23. 

 

 (1) Za vrijeme trajanja radova u prostoru iz 
članka 22. stavak 1. ovog Ugovora, koji padaju na 
teret Općine, a zbog kojih  zakupnik nije mogao 
koristiti poslovni prostor ili  je istog samo 
djelomično koristio, zakupnik nema pravo na 
naknadu štete zbog izmakle dobiti. 

 (2) Iznimno zakupnik ima pravo na 
naknadu štete zbog izmakle dobiti zbog radova iz  
članka 22. u slučaju iz stavka 1. ovog članka ako 
Općina ne završi sa radovima u roku navedenom 
u obavijesti, osim ako radovi nisu završeni zbog 
okolnosti za koje Općina nije odgovoran.  
 (3) Ako se radi o radovima u poslovnom 
prostoru koji samo djelomično ograničavaju 
poslovnu djelatnost, zakupnik je dužan plaćati 
razmjerni dio zakupnine. 
 (4) U slučaju većih radova na 
rekonstrukciji ili nadogradnji zgrade, kada  
zakupnik nije mogao koristiti poslovni prostor jer 
je istog  predao Općini, zakupnik nije dužan 
plaćati zakupninu  za poslovni prostor. 
 

Članak 24. 
 

 (1) Ukoliko zakupnik ima namjeru u 
poslovnom prostoru obavljati bilo kakve radove 
na adaptaciji i rekonstrukciji poslovnog prostora, 
dužan je zakupodavcu podnijeti pisani zahtjev u 
kojem mora navesti opis radova koje želi izvesti i 
dostaviti ponudu odnosno troškovnik  izvođača 
radova. 
 (2) O zahtjevu za nužnu adaptaciju, 
rekonstrukciju, odnosno privođenje odgovarajućoj 
namjeni poslovnog prostora odlučuje nadležno 
tijelo Općine koje daje pisanu suglasnost za 
izvođenje radova.   
 (3) Suglasnost  iz prethodnog stavka 
sadrži: 
 

 rok za izvođenje radova, koji ne može biti duži 
od 60 dana, 

 odredbu da zakupnik radi izvođenja radova nije 
dužan plaćati ugovorenu zakupninu za predmetni 
prostor za period koji ne može biti duži od 60 
dana, 

 odredbu da o produženju roka radova i 
dodatnom oslobađanju plaćanja zakupnine 
odlučuje općinski načelnik na pisani zahtjev 
zakupnika koji se dostavlja nadležnom tijelu 
Općine,  

 odredbu da je zakupnik dužan financirati 
radove o svom trošku  bez prava  na naknadu za 
uložena sredstva, odnosno odredbu da će se ista 
priznati, djelomično ili u cijelosti, po revidiranom 
troškovniku od strane stručne službe kroz 
kompenzaciju sa zakupninom za vrijeme trajanja 
zakupa. 
 

Članak 25. 
 

 (1) Zahtjev za davanje suglasnosti za 
izvođenje radova s pravom naknade za uložena 
sredstva, zakupnik može podnijeti pod uvjetom da 
je: 
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1. zapisnikom o primopredaji utvrđeno da 
poslovni prostor ne ispunjava minimalne tehničke 
i druge uvjete za obavljanje ugovorene 
djelatnosti, 
2. za radove na koje se primjenjuju propisi o 
zaštiti spomenika kulture pribavljena 
odgovarajuća dokumentacija nadležnih tijela i 
institucija, 
3.  općinski načelnik donio posebnu odluku o 
istom. 
 (2) Iznimno Zakupnik može tražiti pisanu 
suglasnost za izvođenje radova s pravom 
naknade za utrošena sredstva uvijek u slučaju 
hitnih intervencija, odnosno izvođenja radova 
kojima se otklanja učinjena šteta ili sprječava 
daljnje nastajanje štete ako istu nije sam 
prouzročio. 
 

Članak 26. 
 

 (1) Naknada za utrošena sredstva 
odobrava se, sukladno minimalno tehničkim i 
drugim uvjetima koji moraju biti ispunjeni za 
obavljanje ugovorene djelatnosti, pod uvjetom da 
zakupnik nema duga sa osnova zakupa 
poslovnog prostora, za slijedeće radove: 
 

1. elektroinstalaterske radove, osim rasvjetnih 
tijela, 
2. izgradnja sanitarnog čvora, 
3. izgradnja poda, zida i stropa, 
4. radovi na krovu, 
5. svi radovi na fasadi, 
6. posebni radovi u skladu s minimalnim 
tehničkim i drugim uvjetima za određenu 
ugovorenu djelatnost ako je to predviđeno 
ugovorom o zakupu. 
 

Članak 27. 
 

 (1) Po izvršenim radovima zakupnik je 
dužan nadležnom tijelu Općine podnijeti zahtjev 
za priznavanje i povrat uloženih sredstava, te uz 
zahtjev dostaviti okončane situacije i račune za 
izvedene radove, te dokaze o plaćanju istih. 
 (2) Eventualno priznavanje troškova vršit 
će se sukladno stvarno izvedenim količinama 
radova prema tržišno priznatim cijenama. 
 (3) Za radove koji neće biti vidljivi po 
završetku njihova izvođenja, zakupnik je dužan 
tijekom obavljanja istih pozvati zakupodavca, 
kako bi se očevidom uvjerio da su predmetni 
radovi izvedeni. 
 

Članak 28. 
 

 (1) Odobreni iznos sredstava vraća se 
zakupniku na način da se ista prebijaju s dijelom  

 
iznosa mjesečne zakupnine u visini od 50% do 
isplate odobrenog iznosa. 
 (2) Iznimno ako je odobreni  iznos sa 
osnova ulaganja u iznosu koji se neće moći 
prebiti na način iz prethodnog stavka za vrijeme 
trajanja ugovorenog zakupa, općinski načelnik 
može odrediti i veći iznos od 50% iznosa 
mjesečne zakupnine za prebijanje. 
 (3) Kada se radi o zakupnicima sa kojima 
je zakupnina ugovorena po povlaštenoj cijeni 
(udruge, političke stranke, umjetnici i sl.) istima se 
priznata ulaganja prebijaju u odnosu na 
komercijalnu cijenu prema Rješenju o utvrđivanju 
početnih cijena zakupnine za poslovne prostore 
koji se daju u zakup putem javnog natječaja. 
 

Članak 29. 
 

 (1) Pravo na naknadu uloženih sredstava 
u adaptaciju i rekonstrukciju, odnosno privođenje 
namjeni poslovnog prostora, nema zakupnik koji 
sukladno članku 24. ove Odluke, nije podnio 
pisani zahtjev ili nije dobio pisanu suglasnost. 
 

Članak 30. 
 

 (1) Na odluku nadležnog tijela Općine 
zakupnik ima pravo uložiti prigovor u roku od 8 
dana od dana obavijesti o izvršenoj reviziji 
ulaganja. 
 (2) O prigovoru odlučuje općinski načelnik. 
Odluka općinskog načelnika je konačna. 
 
V.   PRESTANAK ZAKUPA 
 

Članak 31. 
 

 (1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora 
sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme 
svaka ugovorna strana može otkazati u svako 
doba ako druga ugovorna strana ne izvršava 
svoje obveze utvrđene ugovorom ili Zakonom o 
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. 
 

Članak 32. 
 

 (1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora 
sklopljen na određeno vrijeme prestaje važiti 
istekom roka na koji je sklopljen. 
 (2) Iznimno se može sadašnjem zakupniku 
poslovnog prostora, koji u potpunosti izvršava 
obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije u roku od 
60 dana prije isteka roka na koji je ugovor 
sklopljen ponuditi sklapanje novog ugovora o 
zakupu sukladno članku 3. stavak 3. i 4. ove 
Odluke. 
 (3) Ugovor o zakupu sklopljen na 
neodređeno vrijeme prestaje otkazom. 
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Članak 33. 
 

 (1) Općina će otkazati ugovor o zakupu u 
svako doba bez obzira na ugovorene ili zakonske 
odredbe o trajanju zakupa, ako i poslije pisane 
obavijesti zakupnik: 
 

 koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu 
nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne 
pažnje 

 izgubi pravo na obavljanje djelatnosti, 
 ne plati dospjelu zakupninu u roku od 15 dana 

od dana priopćenja pisane opomene, 
 prestane s korištenjem poslovnog prostora, bez 

opravdanog razloga, duže od 2 mjeseca, 
 bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca 

obavlja preinake u poslovnom prostoru kojima se 
mijenja vanjski izgled, konstrukcija, površina i 
namjena poslovnog prostora, pregrađivanje 
prostora i sl. 
 (2) Ugovor o zakupu zakupodavac može 
otkazati i u slučaju: 
 

 kada je donio odluku da će u poslovnom 
prostoru obavljati djelatnost Općine  ili institucije u 
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine, 

 ako se poslovni prostor zbog dotrajalosti ili 
ruševnosti mora ukloniti. 
 

Članak 34. 
 

 (1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora 
otkazuje se pisanim otkazom koji se dostavlja 
putem pošte preporučeno ili otkazom putem 
javnog bilježnika. 
 (2) Otkazni rok iznosi trideset (30) dana 
računajući taj rok od primitka otkaza, bez obzira 
da li je dostava uspješno iskazana ili ne.  
 (3) U slučaju neuspješne dostave, dostava 
će se smatrati izvršenom danom predaje 
preporučene pošiljke pošti na kojoj je naznačena 
adresa dostave zakupnika iz ugovora o zakupu ili 
druga adresa o kojoj je zakupnik pisano izvijestio 
Općinu, ili adresa sjedišta za pravne osobe i 
obrtnike, a za fizičke osobe adresa prebivališta. 
          

Članak 35. 
 

 (1) Nakon isteka otkaznog roka zakupnik 
je dužan predati u posjed poslovni prostor 
zakupodavcu u stanju u kojem ga je preuzeo, 
odnosno u stanju uređenosti za koju je zakupnik 
dobio naknadu za uložena sredstva.   
 (2) Općina nije dužna zakupniku 
nadoknaditi sredstva uložena u adaptaciju i 
rekonstrukciju poslovnog prostora, ako je ugovor 
o zakupu otkazan voljom ili krivnjom zakupnika. 
 
 

Članak 36. 
 

 (1) Prilikom predaje ispražnjenog prostora 
sastavlja se zapisnik o stanju u kojem se nalazi 
poslovni prostor u vrijeme predaje. 
 (2) Ako prilikom predaje nije sastavljen 
zapisnik smatra se da je poslovni prostor predan 
u ispravnom stanju. 
 

Članak 37. 
 

 (1) Zakup ne prestaje kad treća osoba 
kupnjom ili po drugoj osnovi stekne pravo 
vlasništva od Općine. 
 (2) U slučaju iz stavka 1.ovog članka treća 
osoba stupa u prava i obveze zakupodavca. 
   

Članak 38. 
 

 (1) Zakup ne prestaje smrću, odnosno 
promjenom pravnog položaja zakupnika ako 
ugovorom nije drugačije određeno. 
 (2) U slučaju iz stavka 1.ovog članka 
nasljednici koji preuzmu obrt ili drugu djelatnost iz 
ugovora o zakupu, odnosno pravni slijednici 
stupaju u prava i obveze zakupnika. 
 

Članak 39. 
 

 (1) Za rješavanje spora između Općine i 
Zakupnika o međusobnim pravima i obvezama iz 
ugovora o zakupu,  te za ispražnjenje poslovnog 
prostora određuje se mjesna nadležnost stvarno 
nadležnog suda u Vukovaru, Stalna služba u 
Županji. 
 
VI.   KUPOPRODAJA POSLOVNOG 
PROSTORA 
 

Članak 40. 
 

 (1) Općina može poslovni prostor u svom 
vlasništvu prodati sadašnjem zakupniku, koji 
uredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i 
druge financijske obveze prema općinskom 
proračunu, na temelju popisa poslovnih prostora 
koji su predmet kupoprodaje i koji će se javno 
objaviti. Popis poslovnih  prostora koji su predmet 
kupoprodaje utvrđuje Općinsko vijeće  na 
prijedlog općinskog načelnika. 
 (2) Pod sadašnjim zakupnikom iz stavka 1. 
ovog članka smatra se zakupnik poslovnog 
prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji 
obavlja u tom prostoru ugovorenu djelatnost, ako 
taj prostor koristi neprekidno u trajanju od 
najmanje pet (5) godina. 
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 (3) Pod sadašnjim korisnikom iz stavka 2. 
ovog članka smatra se korisnik poslovnog 
prostora koji nema sklopljen ugovor o zakupu i 
koji u tom prostoru obavlja dopuštenu djelatnost, 
a protiv kojeg se ne vodi postupak radi 
ispražnjenja i predaje poslovnog prostora, i koji 
koristi prostor koji je predmet kupoprodaje 
najmanje pet (5) godina. 
 (4) Zahtjev za kupnju poslovnog prostora 
osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka podnose u 
roku od 90 dana od javne objave popisa 
poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje 
općinskom načelniku. 
 (5) Iznimno od odredbe članka 1. ovog 
članka pravo na kupnju poslovnog prostora može 
ostvariti zakupnik koji se nalazi u zakupnom 
odnosu sa Općinom u trajanju kraćem od pet (5) 
godina ako je podmirio sve obveze iz ugovora o 
zakupu i druge obveze prema općinskom 
proračunu koji je: 
 

 prije toga bio u zakupnom odnosu sa Općinom 
u ukupnom neprekinutom trajanju od pet (5) 
godina, ili 

 kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta 
ili kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo obrt, 
a bio je u zakupnom odnosu sa Općinom u 
ukupnom neprekinutom trajanju od pet (5) godina, 
u koje vrijeme se uračunava i vrijeme zakupa 
njegovog prednika,  ili 

 morao napustiti prijašnji poslovni  prostor koji je 
koristio zbog povrata tog prostora u vlasništvo 
prijašnjem vlasniku u ukupnom neprekinutom 
trajanju od pet (5) godina, a sada je zakupnik 
prostora  u kraćem trajanju od pet (5) godina. 
 (6) Iznimno od stavka 1. ovog članka 
Općina može poslovni prostor prodati sadašnjem  
korisniku   koji u istom obavlja dopuštenu 
djelatnost, a koji je taj prostor nastavio koristiti na 
temelju ranije sklopljenog ugovora o zakupu 
kojem je prestala valjanost. U tom slučaju 
poslovni prostor Općina može prodati samo ako 
je isti za cijeli period korištenja prostora plaćao 
naknadu za korištenje i sve ostale troškove koji 
proizlaze iz korištenja prostora, odnosno, ako nije 
plaćao naknadu za korištenje i sve ostale 
troškove koji iz istog proizlaze, samo ako 
dugovanja po osnovi korištenja poslovnog 
prostora podmiri u cijelosti zajedno sa zakonskim 
zateznim kamatama prije sklapanja 
kupoprodajnog ugovora. 
 

Članak 41. 
 

 (1) Pravo na kupnju poslovnog prostora ne 
može ostvariti zakupnik poslovnog prostora koji je 
isti dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge 

pravne osnove prepustio korištenje poslovnog 
prostora drugoj osobi. 
 

Članak 42. 
 

 (1) Općina zadržava pravo, da sukladno 
Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
("Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 
137/99,22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08 i 38/09), i Statutu Općine Gunja ("Službeni 
vjesnik'' Općine Gunja broj 03/13, 05/13, 10/13, 
03/15), objavi javni natječaj za prodaju određenih 
poslovnih prostora u svom vlasništvu koji su 
prazni ili u korištenju. 
 (2) Odluku o kupoprodaji poslovnog 
prostora iz stavka 1. ovog članka donosi općinski 
načelnik odnosno Općinsko vijeće, ovisno o 
vrijednosti poslovnog prostora. 
 (3) Uvjete javnog natječaj za prodaju 
poslovnih prostora, posebno uvjete plaćanja 
kupoprodajne cijene posebnom odlukom određuje 
općinski načelnik odnosno, ovisno o vrijednosti  
poslovnog prostora, Općinsko vijeće. 
 

Članak 43. 
 

 (1) Poslovni prostor u vlasništvu Općine 
prodaje se po tržišnoj cijeni. 
 (2) Tržišna cijena iz stavka 1. ovog članka 
smatra se ona koju je odredio sudski vještak 
građevinske ili arhitektonske struke sa liste 
ovlaštenih sudskih vještaka kojeg  Općina 
odabere. 
 (3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog 
članka, u slučaju kada se poslovni prostor prodaje 
sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem 
korisniku, pod uvjetima i u postupku iz članka 40. 
ove Odluke, tržišna cijena umanjuje se za 
neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika, 
odnosno sadašnjeg korisnika, koja su bila od 
utjecaja na visinu tržišne vrijednosti poslovnog 
prostora, s time da se visina ulaganja može 
priznati najviše do 30%  tržišne vrijednosti 
poslovnog prostora. 
 (4) Pravo na priznavanje neamortiziranih 
ulaganja u adaptaciju i rekonstrukciju, odnosno 
privođenje namjeni poslovnog prostora iz stavka 
1. ovog članka nema zakupnik ni sadašnji korisnik  
koji nije dobio pisanu suglasnost Općine, kao ni 
onaj kojem je Općina već priznao ulaganja kroz 
smanjenje zakupnine ili kroz kompenzaciju sa 
zakupninom. 
 (5) Tržišnu vrijednost neamortiziranih 
ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno 
sadašnjeg korisnika poslovnog prostora utvrđuje 
sudski vještak građevinske ili arhitektonske  
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struke, sa liste ovlaštenih sudskih vještaka kojeg  
Općina odabere. 
 

Članak 44. 
 

 (1) Plaćanje kupoprodajne cijene 
poslovnog prostora može se ugovoriti odjednom 
ili obročno prema izboru kupca. 
 (2) Kada se plaćanje kupoprodajne cijene 
isplaćuje odjednom rok isplate je 30 dana od 
dana sklapanja ugovora. Kod kupnje poslovnog 
prostora uz obročnu otplatu ukupan rok ne može 
biti duži od 10 (deset) godina od dana sklapanja 
ugovora.    
 (3) Kod kupnje poslovnog prostora uz 
obročnu otplatu ne primjenjuje se odredba članka 
42. stavak 2. ove odluke. 
 (4) Kamatna stopa za vrijeme obročne 
otplate je 4% godišnje. 
 (5) Kupoprodajna cijena poslovnog 
prostora uz obročnu otplatu vezuje se uz EUR i 
plaća u obrocima preračunatim po srednjem 
tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. 
 

Članak 45. 
 

 (1) Ugovor o kupoprodaji poslovnog 
prostora treba sadržavati: 
 

a) izjavu kupca kojom, radi osiguranja dugujućeg 
iznosa u korist Općine, dopušta upis založnog 
prava u visini duga u zemljišnoj knjizi na 
poslovnom prostoru koji je predmet kupoprodaje 
obročnom otplatom, 
b) u slučaju kada se poslovni prostor prodaje 
sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem 
korisniku pod uvjetima i u postupku iz članka 40. 
ove Odluke i: 
 

 odredbu kojom se kupac obvezuje da u 
narednih 10 godina od dana sklapanja ugovora 
neće prodavati niti na drugi način otuđiti kupljeni 
poslovni prostor,  

 izjavu kupca da dopušta zabilježbu zabrane 
otuđenja poslovnog prostora u  zemljišnoj knjizi 
za vrijeme od 10 godina od dana sklapanja 
ugovora u korist Općine,  

 izjavu kupca da dopušta zabilježbu prava 
nazadkupnje prodane nekretnine po 
kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana u korist 
Općine ukoliko kupac istu proda prije roka od 10 
godina od dana sklapanja ugovora, 

 odredbu kojom prodavatelj poslovnog prostora, 
u slučaju da kupac prestane obavljati djelatnost u 
roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora, 
pridržava pravo nazadkupnje prodane nekretnine 
po kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana, 

 izjavu kupca da dopušta zabilježbu zabrane 
otuđenja poslovnog prostora u  zemljišnoj knjizi  
 

za vrijeme od 10 godina od dana sklapanja 
ugovora u korist Općine i izjavu kupca da dopušta 
zabilježbu prava nazadkupnje prodanog prostora 
u korist Općine. 
 (2) Ugovor o kupoprodaji poslovnog 
prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i 
potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. 
 

Članak 46. 
 

 (1) Zahtjevi za kupnju poslovnog prostora 
iz članka 1. ove Odluke dostavljaju se upravnom 
tijelu Općine. 
 

Članak 47. 
 

 (1) Odluku o kupoprodaji poslovnog 
prostora donosi općinski načelnik odnosno 
Općinsko vijeće, ovisno o vrijednosti poslovnog 
prostora. 
 (2) Poslovni prostor se ne može prodati 
fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima dospjelu 
nepodmirenu obvezu prema Općini i obveze po 
osnovi korištenja poslovnog prostora, te obveze 
prema Državnom proračunu osim ako je pisano 
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza 
pod uvjetom da se  fizička ili pravna osoba 
pridržava rokova plaćanja. 
 

Članak 48. 
 

 (1) Na temelju odluke o kupoprodaji 
poslovnog prostora iz članka 46. ove Odluke 
općinski načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti i 
kupac sklopit će u roku od devedeset (90) dana 
od dana donošenja odluke ugovor o kupoprodaji 
poslovnog prostora. 
 
VII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 49. 
 

 (1) Parnični i ovršni postupci koji nisu 
pravomoćno okončani do stupanja na snagu ove 
Odluke dovršit će se po odredbama ove Odluke. 
 

Članak 50. 
 

 (1) Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u ''Službenom vjesniku'' Općine Gunja. 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                             OPĆINA GUNJA 
                         OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 372-01/15-01/958 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 

U Gunji, 01. lipnja 2015. godine 
 
                Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                            Alen Džomba 
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6. 

 Na temelju članka 79. stavak 6., 7., 8. i 9. i 
članka 81. Zakona o lokalnim izborima (NN 
144/12), te članka 29. Statuta Općine Gunja 
(„Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 
05/13, 10/13 i 03/15), Općinsko vijeće na sjednici 
održanoj 01. lipnja 2015. godine donijelo je  
 
 
 

O D L U K U 
 

o početku mirovanja mandata člana 
i početku obnašanja dužnosti zamjenika 

člana 
u Općinskom vijeću Općine Gunja 

 
 

Članak 1. 
 

 Dana 27. svibnja 2015. godine započelo je 
mirovanje mandata člana Općinskog vijeća 
Općine Gunja DRAŽENA DŽOIĆ. 

 
Članak 2. 

 

      Zamjenik člana BORIS NIKOLIĆ počinje 
obnašati dužnost člana Općinskog vijeća Općine 
Gunja dana 27. svibnja 2015. Godine. 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                             OPĆINA GUNJA 
                         OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/15-01/991 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 01. lipnja 2015. godine 
 
                Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                            Alen Džomba 
 

 
  
_____________________________________________________________________________________ 
 

7. 
 
 Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj 94/13) i članka 29. Statuta Općine 
Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 
03/13, 05/13, 10/13, 03/15) Općinsko vijeće 
Općine Gunja na sjednici održanoj dana 01. lipnja 
2015. godine, donosi: 
 
 

O D L U K U 
 
 

Članak 1. 
 

 Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Gunja za 2014. godinu od 23. veljače 
2015.godine. 
 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće. 
 
 

Članak 2. 
 

 Ova odluka stupa na snagu danom objave 
u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja. 
 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                             OPĆINA GUNJA 
                         OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 351-01/15-01/955 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 01. lipnja 2015. godine 
 
                Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                            Alen Džomba 
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Temeljem odredbi članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj 94/13) i članka 47. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja broj 03/13, 05/13, 
10/13, 03/15) Općinski načelnik Općine Gunja podnosi Općinskom vijeću Općine Gunja: 

IZVJEŠĆE 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gunja za 2014. godinu 

1. UVOD 

Općinsko vijeće Općine Gunja na 5. sjednici, održanoj dana 29. prosinca 2009. godine, usvojilo je 
Plan gospodarenja otpadom Općine Gunja za razdoblje od 2009. – 2017. godine, te je isti objavljen u 
„Službenom vjesniku“ Općine Gunja, broj 1/11. 

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom, općinski načelnik Općine Gunja Općinskom 
vijeću ponosi Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu, a poglavito o 
provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. 

Sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave su u 
obvezi dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 
31.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu. 

2. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA 

2.1. Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom definirana je javna usluga prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada kao usluga od općeg interesa. 

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog 
otpada mogu obavljati u skladu s odredbama spomenutog Zakona trgovačka društva koje osniva jedinica 
lokalne samouprave i u kojem drži većinski dio dionica, odnosno udjela. 

 

2.2. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada 

Djelatnost sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Gunja obavlja tvrtka 
Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o., Vladimira Nazora 97 , Gunja, koje je u 100% vlasništvu Općine 
Gunja. Predmetno komunalno društvo ima dozvolu za odvoz neopasnog komunalnog otpada do 
16.12.2016.godine. 

Struktura - vrsta i broj korisnika organiziranog odvoza i zbrinjavanja otpada na području Općine Gunja: 
VRSTA KORISNIKA BROJ KORISNIKA 
Domaćinstva 1500 
Pravne osobe 60 
UKUPNO 1560 

Komunalni otpad iz domaćinstava prikuplja se u PVC posudama od 120 litara s poklopcem koji 
sprječava pristup životinjama i širenje neugodnih mirisa. Nakon katastrofalne poplave u svibnju 
2014.godine kada su jednim dijelom uništene kante za odvoz komunalnog otpada, KTD Gunja d.o.o. je 
izvršilo nabavu novih 300 kanti zelene boje za odvoz miješanog komunalnog otpada koje je podijelilo 
mještanima. Osim toga, nabavljeno je 1200 kanti plave boje od 120 litara za odvoz papira, a iste će biti 
podijeljene mještanima Općine Gunja. U mjesecu travnju 2014.godine nabavljeno je 1500 kanti smeđe boje 
od 120 litara za prikupljanje i odvoz biorazgradivog komunalnog otpada . Komunalni otpad odvozi se tri 
puta tjedno u naselju Gunja, prema planu odvoza o kojem su korisnici pravovremeno obaviješteni.  
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Za potrebe provođenja edukacije djece u Osnovnoj školi Antun i Stjepan Radić, u Gunji dodijeljeno im je 15 
kanti za prikupljanje kom. otpada (5 kanti zelene boje, 5 kanti plave boje i 5 kanti smeđe boje, sve od 120 
litara). 

Komunalni otpad se sakuplja pomoću specijalnog vozila MAN, kamion kapaciteta od 8m³ koji ima 
sustav prešanja otpada s potisnom pločom. Kamion je zatvoren sa svih strana tako da nije moguće 
rasipanje otpada. Na vozilu je univerzalni automat za pražnjenje posuda i omogućava pražnjenje kanti. Na 
prikupljanju otpada rade dva radnika i vozač.  

Krupni komunalni otpad nakon sanacije kuća i drugih objekata u Općini Gunja organizirano se 
prikupljao, odvozilo i mljelo, te zasebno odlagalo na izdvojen prostor na odlagalištu komunalnog otpada u 
Županji jer je naše odlagalište komunalnog otpada KRAPLJA u to vrijeme bilo potopljeno, nepristupačno i 
neuporabljivo. Prikupljanje i zbrinjavanje krupnog komunalnog otpada kao i građevinskog otpada vršila je 
tvrtka EURCO  d.d. Vinkovci na temelju sklopljenog ugovora sa Ministarstvom . 

U vrijeme sanacije posljedica poplave od mjeseca lipnja 2014.godine prikupljanje i zbrinjavanje 
životinjskog otpada na području Općine Gunja vršila je tvrtka AGROPROTEINKA iz Sesveta-Sesvetski 
Kraljevac.  
 
2.3. Naplata odvoza otpada 
 

Sadašnji model naplate odvoza komunalnog otpada temelji se na Odluci o iznosu naknada usluge 
prikupljanja, prijevoza i odlaganja komunalnog otpada koju je dana 31.12.2013.godine donijelo društvo 
KTD Gunja temeljem članaka 30. stavak 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), te po 
ishođenoj suglasnosti na predložene iznose naknada od izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave – 
Općine Gunja, na način kako slijedi: 

 
CJENIK ZA KUĆANSTVA 
 

R. 
Br
. 

Korisnici: 
DINAMIKA 
ODVOZA 
OTPADA: 

Broj 
posud

a 

Volume
n 

posude
: 

Količina 
otpada 
u  l/mj 

Naknad
a kn/l: 

PDV
: 

Iznos 
Naknade: 

1. Kućanstvo 1 član 
1  puta 

mjesečno 
1 120 l 120 0,08 kn 25% 12,00 kn 

2. 
Kućanstvo 2 

člana 
2  puta 

mjesečno 
1 120 l 240 0,08 kn 25% 24,00 kn 

3. 
Kućanstvo 3 

člana 
3  puta 

mjesečno 
1 120 l 360 0,08 kn 25% 36,00 kn 

4. 
Kućanstvo 4 

člana 
4  puta 

mjesečno 
1 120 l 480 0,08 kn 25% 48,00 kn 

5. 
Kućanstvo 5 

članova 
4  puta 

mjesečno 
1 120 l 480 0,08 kn 25% 48,00 kn 

6. 
Kućanstvo 6 

članova 
4  puta 

mjesečno 
2 80 l 640 0,08 kn 25% 64,00 kn 

 
Naknada za prikupljanje biorazgradivog otpada za kućanstva obračunavala bi se  po formuli:   

broj prikupljanja mjesečno x 14,40 kn + PDV 
Napomena: Posude za biootpad su volumena 120l 
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CJENIK ZA PRAVNE OSOBE-TVRTKE 
 

R. 
Br. 

Korisnici: 
DINAMIKA 
ODVOZA 
OTPADA: 

Broj 
posuda 

Volumen 
posude: 

Količina 
otpada u  

l/mj 

Naknada 
kn/l: 

PDV: 
Iznos 

Naknade: 

1. 

PRAVNE 
OSOBE-
TVRTKE 

2  puta 
tjedno 

1 120 l 240 0,21 kn 25% 63,00 kn 

2 
2  puta 
tjedno 

2 120 l 480 0,21 kn 25% 126,00 kn 

3 
2  puta 
tjedno 

3 120 l 720 0,21 kn 25% 189,00 kn 

4 
2  puta 
tjedno 

4 120 l 960 0,21 kn 25% 252,00 kn 

5 
2  puta 
tjedno 

5 120 l 1200 0,21 kn 25% 315,00 kn 

6 
2  puta 
tjedno 

6 120 l 1440 0,21 kn 25% 378,00 kn 

 
Naknada za prikupljanje biorazgradivog otpada za kućanstva obračunavala bi se  po formuli:   

broj prikupljanja mjesečno x broj posuda x 14,40 kn + PDV 
Napomena: Posude za biootpad su volumena 120l 
Ova odluka stupila je na snagu odmah, a počela se primjenjivati od 01.01.2014 godine. 

Sustav naplate odvoza otpada će se uskladiti sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom kroz 
donošenje odgovarajućeg cjenika odvoza komunalnog otpada pružatelja usluge kojim će se definirati 
naplata po jedinici volumena ili masi otpada. Korisnici usluge odvoza otpada bit će pravovremeno 
obaviješteni o promjeni sustava naplate.  

2.4. Zeleni otoci i reciklažno dvorište 

Prema članku 35. stavak 2. točka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinica lokalne 
samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog 
reciklažnog dvorišta na svom području. Reciklažno dvorište mora omogućavati pristupačno korištenje svim 
stanovnicima, a osoba koja njime upravlja dužna je otpad zaprimati bez naknade te voditi evidenciju o 
zaprimljenom otpadu. 

Općina Gunja trenutno nema izgrađeno reciklažno dvorište niti postavljene zelene otoke. Izgradnja 
reciklažnog dvorišta je predviđena Prostornim planom Općine Gunja na lokaciji odlagališta komunalnog 
otpada KRAPLJA u Gunji.  

2.5. Odlagalište otpada KRAPLJA 

Organizirano sakupljen otpad s područja Općine Gunja odvozi se i odlaže na odlagalište komunalnog 
otpada KRAPLJA u Gunji . Odlaganje otpada na toj lokaciji nastavilo se u mjesecu rujnu 2014. godine. O 
odlagalištu skrbi Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o., u vlasništvu Općine Gunja. Predmetno 
odlagalište, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta (kišno razdoblje) nije sanirano u 2014.godini, te će radovi 
biti nastavljeni nakon što se steknu uvjeti za nastavak radova. Na odlagalištu se danas odlaže komunalni i 
neopasni otpad sa područja Općine Gunja . Odlagalište je površine od 2,5 ha i nalazi se na kč.br. 1945, 
1946 i 1947, K.O. Gunja . Godišnje se na isto odloži oko 950 tona otpada. 

Sukladno članku 23. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom Općina Gunja osigurat će 
uvjete za propisanu mjeru mjerenja količina otpada na način da će uzeti u najam vagu za određivanje mase 
otpada, obzirom da nakon katastrofalne poplave na području Općine Gunja, Općina nije u mogućnosti 
vlastitim sredstvima financirati izgradnju vage na odlagalištu KRAPLJA. 
 
. 
 



 
 

STRANICA 27       SLUŽBENI VJESNIK                          BROJ 5 
 

Pristup odlagalištu komunalnog otpada KRAPLJA osiguran je makadamskim putem. Na ulazu je 
postavljena rampa sa natpisom pravnog subjekta koji gospodari odlagalištem. Odlagalište je ograđeno 
drvenim stupovima i pletenom žicom visine 2 m.  

Na lokaciji odlagališta kom. otpada KRAPLJA obavlja se redovna deratizacija, dva puta godišnje (u 
proljeće i jesen) od strane Veterinarske stanice Županja .  

Predviđa se uporaba odlagališta KRAPLJA do realizacije regionalnog centra za gospodarenje 
otpadom. 

3. ZAKLJUČAK 

 
U 2015. godini planira se izgradnja reciklažnog dvorišta i postavljanje zelenih otoka, te izgradnja vage na 
odlagalištu KRAPLJA u Gunji. Također se planira prijeći na novi način obračuna usluge odvoza i 
zbrinjavanja otpada prema volumenu ili masi, te pojačano provoditi aktivnosti oko edukacije stanovništva. 
Planirane aktivnosti imaju za cilj smanjenje ukupne količine otpada te poboljšanje uvjeta zbrinjavanja 
otpada na području Općine Gunja.                                                                                                           
 

 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
                  VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                                         OPĆINA GUNJA 
                                    NAČELNIK OPĆINE 
 
        KLASA: 351-01/15-01/376 
        UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
        U Gunji, 23. veljače 2015. godine 
 
                            Načelnik Općine Gunja 
 

                                  Hrvoje Lucić, dipl.ing.šumarstva 

 
_________________________________________________________________ 
 
8. 
 
 Na temelju članka 117. Zakona o 
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 
152/14) i članka 29. Statuta Općine Gunja 
(„Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 
05/13, 10/13, 03/15) Općinsko vijeće Općine 
Gunja na sjednici održanoj dana 01. lipnja 2015. 
godine, donosi: 
 

ODLUKA 
o pravima iz socijalne skrbi Općine Gunja 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
 

 (1) Ovom odlukom utvrđuju se oblici 
pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine Gunja (u 
daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i način njihova 
ostvarivanja, nadležnost i postupak te korisnici. 
 (2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a 
imaju rodno značenje koriste se neutralno i 
odnose se jednako na muški i ženski spol. 
 

Članak 2. 
 

 (1) Pomoći iz članka 1. ove Odluke ne 
mogu se ostvariti na teret Općine ako je Zakonom 
ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na 
teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili 
fizičkih osoba.
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Članak 3. 
 

 (1) Sredstva za ostvarivanje prava u 
sustavu socijalne skrbi propisanih Zakonom o 
socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) 
osiguravaju se u proračunu Općine, a sredstva za 
druge pomoći utvrđene ovom Odlukom 
osiguravanju se sukladno proračunskim 
sredstvima Općine za tekuću godinu. 
 (2) Broj korisnika koji mogu ostvariti 
određena prava u sustavu socijalne skrbi, 
odnosno određene oblike pomoći propisane ovom 
Odlukom može biti ograničen sredstvima 
proračuna Općine Gunja osiguranim za njegovo 
ostvarenje. 
 
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 4. 
 

 (1) Pojam korisnika socijalne skrbi 
određen je člankom 21. Zakona o socijalnoj skrbi.  
 (2) Prava u sustavu socijalne skrbi i druge 
vrste pomoći pod uvjetima propisanim Zakonom i 
ovom Odlukom imaju hrvatski državljani koji imaju 
prebivalište na području Općine Gunja, kao i 
stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim 
boravkom u Općini Gunja, odnosno podnositelji 
zahtjeva za koje je nesporno utvrđeno da žive na 
području Općine Gunja, pod uvjetima i na način 
propisan ovom Odlukom. 
 (3) U slučaju da se pojedino pravo ili oblici 
pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa 
svi članovi obitelji moraju imati prebivalište ili 
stalno boravište na području Općine Gunja. 
 
III. PRAVA I OBLICI POMOĆI U SUSTAVU 
SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN 
OSTVARIVANJA 

 
Članak 5. 

 

(1)  1. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE 
STANOVANJA 
      2. OSTALI OBLICI SOCIJALNIH POMOĆI 
 

- Jednokratne pomoći 
- Pomoć za novorođenu djecu 
- Jednokratna pomoć za pogrebne troškove 
- Pravo na troškove ogrijeva 
 
1. NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA 
 

Članak 6. 
 

 (1) Pravo na naknadu za troškove 
stanovanja priznaje Općina Gunja korisniku 

zajamčene minimalne naknade koji ima 
prebivalište i boravište na području Općine Gunja. 
 (2) Troškovi stanovanja u smislu Zakona o 
socijalnoj skrbi odnose se na najamninu, 
komunalne naknade, električnu energiju, plin, 
grijanje, vodu, odvodnju te druge troškove 
stanovanja u skladu s posebnim propisima. 
 

Članak 7. 
 

 (1) Pravo na naknadu za troškove 
stanovanja priznaje Općina Gunja, do iznosa 
polovice iznosa zajamčene minimalne naknade 
priznate korisniku utvrđene prema članku 30. 
stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi, na slijedeći 
način: 
- pomoć za podmirenje troškova električne 
energije u mjesečnom iznosu od 30,00 kn za 
samca odnosno nositelja, te 10,00 kn za svakog 
daljnjeg člana obitelji 
- pomoć za podmirenje troškova opskrbe 
vodom u mjesečnom iznosu od 20,00 kn za 
samca odnosno nositelja, te 5,00 kn za svakog 
daljnjeg člana obitelji 
- ostali troškovi stanovanja kao što su slivne 
vode, odvodnja, dimnjačarske usluge, odvoz 
otpada i sl. u mjesečnom iznosu od 20,00 kn za 
samca odnosno nositelja, te 5,00 kn za svakog 
daljnjeg člana obitelji. 
 (2) Naknada za troškove stanovanja može 
se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način 
da Općina Gunja djelomično ili u cijelosti plati 
račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi 
koja je izvršila uslugu. 
 
2. OSTALI OBLICI SOCIJALNE POMOĆI 
 

Članak 8. 
 

- jednokratna pomoć 
 (1) Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu 
od 400,00 kn odobrava Općinski načelnik, a može 
se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog 
trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti 
podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog 
bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih 
nepogoda i slično .  
 (2) Zahtjev za jednokratnu novčanu 
pomoć iz stavka 1. ovog članka podnosi se 
Općinskom načelniku u pisanom obliku zajedno 
sa dokumentacijom koja dokazuje okolnosti zbog 
kojih se jednokratna novčana pomoć traži. 
 (3) Istoj osobi ili kućanstvu jednokratna 
novčana naknada može biti dodijeljena najviše 
jedan puta godišnje.
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-Pomoć za novorođenu djecu 
 

 (4) Pomoć za novorođenu djecu može se 
odobriti obitelji po njihovom zahtjevu u iznosu od 
1.000,00 kn za svako novorođeno dijete uz uvjet 
da imaju prebivalište na području Općine Gunja i 
da je zahtjev podnesen do jedne godine starosti 
djeteta. 
 (5) Općinski načelnik odlučuje o pravu na 
ovakav oblik pomoći. 
 

-Jednokratna pomoć za pogrebne troškove 
 

 (6) Jednokratna pomoć za pogrebne 
troškove može se odobriti za pogreb osobe koja 
je u trenutku smrti bila korisnik prava na 
zajamčenu minimalnu naknadu i koja je imala 
prebivalište i boravište na području Općine Gunja, 
a koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika 
uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o 
doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju .  
 (7) Jednokratna pomoć za pogrebne 
troškove podmiruje se u visini osnovne pogrebne 
opreme i troškova ukopa temeljem ispostavljenog 
računa pogrebnog poduzeća. 
 (8) Pravo na jednokratnu pomoć za 
pogrebne troškove ne može ostvariti obitelj 
umrlog ili njegova rodbina (nasljednici) ako se 
naknada za pogrebne troškove može ostvariti 
putem Centra za socijalnu skrb Županja ili na 
drugi način. 
 (9) Općinski načelnik odlučuje o pravu na 
ovakav oblik pomoći. 
 

- Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 
 

 (10) Samcu ili kućanstvu korisniku 
zajamčene minimalne naknade koji se grije na 
drva priznaje se pravo na troškove ogrijeva na 
način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 
drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog 
troška u visini koju odlukom odredi nadležna 
jedinica područne (regionalne) samouprave. 
 (11) Odluku iz stavka 1. ovog članka 
nadležna jedinica područne samouprave donosi 
najkasnije do 30.09. za tekuću godinu. 
 (12) Radi osiguranja sredstava za 
troškove ogrijeva Općina Gunja podnosi zahtjev s 
podacima o korisnicima zajamčene minimalne 
naknade koji se griju na drva nadležnom 
upravnom odjelu Vukovarsko-srijemske županije 
najkasnije do rujna tekuće godine za slijedeću 
godinu. 
 
IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK 
 
 

Članak 9. 
 

 (1) Poslove u svezi sa ostvarivanjem 
prava iz sustava socijalne skrbi propisane 
Zakonom i ovom Odlukom obavlja Jedinstveni 
upravni odjel Općine Gunja (u daljnjem tekstu: 
Odjel). 
 (2) Postupak za ostvarivanje prava u 
sustavu socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom 
pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog 
druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika 
stranke. 
 (3) Uz zahtjev za pokretanje postupka za 
ostvarivanje prava iz socijalne skrbi kao i tijekom 
korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti 
odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno 
dokaze potrebne za ostvarivanje prava. 
 (4) Nadležni Odjel može odlučiti da se 
posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti 
od kojih zavisi ostvarivanje pojedinog prava, 
odnosno činjenice i okolnosti na temelju kojih je 
pravo već ostvareno. 
 (5) Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu 
potpuni i/ili nisu dostavljeni svi traženi prilozi 
podnositelj zahtjeva dužan je na zahtjev Odjela 
dopuniti zahtjev ili dostaviti tražene priloge u roku 
od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu. 
 (6) Smatrati će se da je podnositelj 
odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika 
pomoći ako dopunjeni zahtjev odnosno traženi 
prilozi ne budu dostavljeni Odjelu u roku iz stavka 
5. ovog članka. 

 
Članak 10. 

 

 (1) O zahtjevu za ostvarivanje prava na 
podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika 
pomoći priznatih ovom Odlukom u prvom stupnju 
rješenjem odlučuje Odjel u roku od 15 dana od 
dana podnošenja urednog zahtjeva, odnosno ako 
je potrebno provoditi posebni ispitni postupak iz 
članka 9. stavka 4. ove Odluke u roku od 30 dana 
od dana podnošenja urednog zahtjeva. 
 (2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka 
može se izjaviti žalba. 
 (3) O žalbi protiv rješenja Odjela iz stavka 
1. ovoga članka odlučuje nadležno upravno tijelo 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 (4) Žalba iz stavka 2. ovog članka ne 
odgađa izvršenje rješenja. 
 (5) Ako prije izvršnosti rješenja o 
priznavanju prava iz socijalne skrbi umre osoba o 
čijem se pojedinačnom pravu rješava, postupak 
se obustavlja. 
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Članak 11. 
 

 (1) Korisnik kojem je priznato pravo iz 
socijalne skrbi dužan je odmah, a najkasnije u 
roku od 8 (osam) dana od dana nastanka 
promjene prijaviti nadležnom Odjelu svaku 
promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili 
opseg prava.  
 

Članak 12. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje 
važiti Socijalni program Općine Gunja KLASA: 
026-01/09-01, URBROJ: 2212/07-09-01 od 
20.03.2009.g. i Odluka o jednokratnoj pomoći 
porodiljama sa područja Općine Gunja, Klasa: 
026-01/10-01/632, Ur. broj: 2212/07-10-01 od 10. 
ožujka 2010.godine. 
 
 
 

Članak 13. 
 

 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: 550-01/15-01/955 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 01. lipnja 2015. godine 
 
                Predsjednik Općinskog vijeća 
       Alen Džomba 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

9. 
 
 Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o 
savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i 
članka 9.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja 
broj 03/15) Općinsko vijeće Općine Gunja na 
svojoj sjednici održanoj dana 01. lipnja 2015. 
godine donijelo je 
 
 

ZAKLJUČAK 
o poništenju Javnog poziva 

za isticanje kandidatura za članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih Općine 

Gunja 
 

I. 
 

 Poništava se Javni poziv za isticanje 
kandidatura za članove i zamjenike članova 
Savjeta mladih Općine Gunja (u daljnjem tekstu: 
Javni poziv) koji je objavljen dana 07. svibnja 
2015. godine na web stranici Općine Gunja. 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
 

 Općinsko vijeće Općine Gunja raspisati će 
novi Javni poziv, sukladno odredbama Zakona o 
savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i 
odredbama Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja 
broj 03/15. 
 

III. 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se na službenoj 
web stranici Općine Gunja. 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                             OPĆINA GUNJA 
                         OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/15-01/954 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 01. lipnja 2015. godine 
 
                Predsjednik Općinskog vijeća 
       Alen Džomba 
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10. 
 
 Temeljem članka 21. Zakona o 
energetskoj učinkovitosti (NN broj 127/14) i 
članka 47. Statuta Općine Gunja („Službeni 
vjesnik“ Općine Gunja, br. 03/13, 05/13, 10/13, 
03/15), načelnik Općine Gunja donosi 
 
 

O D L U K A 
o imenovanju osobe zadužene za praćenje 

potrošnje 
energije i vode 

 
Članak 1. 

 

 Imenuje se službenica Općine Gunja Lidija 
Ćurić, OIB: 53541243156, J.B.Jelačića 21, 32260 
Gunja, za osobu zaduženu za praćenje potrošnje 
energije i vode. Imenovana će redovito pratiti i 
najmanje jednom mjesečno unositi podatke o 
potrošnji energije i vode u zgradama u nacionalni 
informacijski sustav za gospodarenje energijom – 
ISGE, te periodički, a najkasnije jednom godišnje 
analizirati potrošnju energije u zgradama, o čemu 
izvještava APN. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka dostavlja se Agenciji za pravni 
promet i posredovanje nekretninama (APN) na 
daljnje postupanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja. 
 
 
 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                             OPĆINA GUNJA 
                          NAČELNIK OPĆINE 
 
 
KLASA: 022-05/15-01/1023 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 10. lipnja 2015. godine 
 
                  Načelnik Općine Gunja 
     Hrvoje Lucić 
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SADRŽAJ: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

1. ODLUKA o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje          
    poljoprivrednih rudina na području Općine Gunja 
 
2. ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu     
    Općine Gunja 
 
3. ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika    
    Županijskog suda u Vukovaru za kaznene predmete 
 
4. ODLUKA o izmjeni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području  
    Općine Gunja 
 
5. ODLUKA o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora u  
    vlasništvu Općine Gunja 
 
6. ODLUKA o početku mirovanja mandata člana i početku obnašanja dužnosti  
    zamjenika člana u Općinskom vijeću Općine Gunja 
 
7. ODLUKA o usvajanju Izvješća i IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja  
    otpadom Općine Gunja za 2014. godinu 
 
8. ODLUKA o pravima iz socijalne skrbi Općine Gunja 
 
9. ZAKLJUČAK o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i  
    zamjenike članova Savjeta mladih Općine Gunja 
 
10. ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za praćenje potrošnje energije i vode 
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