
21. prosinac 2015. godine 

 
 
 
 
 
 

 
1. 

 
 Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o 
ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 
47/99 i 35/08), članka 7. stavak 1. točka 2. i 
članka 8.  Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 
94/13), te na temelju članka 29. Statuta Općine 
Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 
3/13,5/13,10/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine 
Gunja na sjednici održanoj dana 18. prosinca 
2015. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o osnivanju Dječjeg vrtića „Tratinčica“ 

 
Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom osniva se javna ustanova 
za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci 
rane i predškolske dobi pod nazivom: Dječji vrtić 
„Tratinčica“  (u daljnjem tekstu:Vrtić). 
 

 Sjedište Vrtića je u Gunji, Vladimira 
Nazora 113. 
 Osnivač Vrtića je Općina Gunja, Gunja, 
Vladimira Nazora 97 (u daljnjem tekstu: Osnivač) 
 Sjedište Osnivača je u Gunji, Vladimira 
Nazora 97. 
 

Članak 2. 
 

 Djelatnost Vrtića je predškolski odgoj i 
obrazovanje, te skrb o djeci rane i predškolske 
dobi od navršenih 6 (šest) mjeseci života do 
polaska u osnovnu školu. 
 

 U Vrtiću se ostvaruju: 
 

- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja,     
  zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi    
  djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni  
  razvojnim potrebama djece te njihovim  
  mogućnostima i sposobnostima, 
- programi za djecu rane i predškolske dobi s  
  teškoćama u razvoju,  
- programi za darovitu djecu rane i predškolske  
  dobi, 

 
- programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, 
- program predškole, 
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi  
  programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i  
  sportskog sadržaja. 
 

 Ovisno o potrebama djece i zahtjevima 
roditelja, Vrtić može izvoditi i druge programe 
sukladne odredbama Državnog pedagoškog 
standarda predškolskog odgoja i obrazovanja. 
 

 Programe iz stavaka 2. i 3. ovog članka 
Vrtić će ostvarivati uz prethodnu suglasnost 
ministarstva nadležnog za obrazovanje. 
 

Članak 3. 
 

 Osnivač osigurava prostor i opremu za 
trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima 
i normativima rada propisanim Državnim 
pedagoškim standardom predškolskog odgoja i 
obrazovanja. Prostor za obavljanje djelatnosti 
Vrtića je u vlasništvu Osnivača.  
 

 Didaktičku opremu, opremanje interijera 
Vrtića i vanjskog dječjeg igrališta osigurava 
Osnivač uz tehničku i financijsku podršku Fonda 
Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF), Ured za 
Hrvatsku. 
 

Članak 4. 
 

 Sredstva potrebna za rad i obavljanje 
djelatnosti Vrtića osiguravat će se: 
 

- iz sredstava Osnivača, 
- učešćem roditelja djece korisnika usluga, 
- iz drugih izvora u skladu sa Zakonom. 
 
 Za osnivanje i početak rada Vrtića Osnivač 
osigurava sredstva u svom proračunu u iznosu od 
20.000,00 kuna. 
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 Sredstva za rad koja su pribavljena od 
Osnivača, sredstva stečena pružanjem usluga ili 
su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Vrtića. 
 

 Ako u obavljanju svoje djelatnosti Vrtić 
ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za 
obavljanje i razvoj djelatnosti Vrtića.  
 

Članak 5. 
 

 Vrtić odgovara za svoje obveze cijelom 
svojom imovinom. 
 

 Osnivač Vrtića solidarno i neograničeno 
odgovara za obveze Vrtića. 
 Ako Vrtić na kraju poslovne godine 
iskaže gubitak Osnivač će gubitak Vrtića pokriti 
bespovratno. 
 

Članak 6. 
 

 Vrtić ne može bez pisane suglasnosti 
Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine. 
 

 Vrtić ne može bez pisane suglasnosti 
Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti drugu imovinu 
čija je vrijednost veća od 20.000,00 kn. 
 

Članak 7. 
 

 Vrtić se upisuje u sudski registar 
nadležnog Trgovačkog suda. 
 Upisom u sudski registar Vrtić stječe 
svojstvo pravne osobe. 
 

Članak 8. 
 

 Vrtićem upravlja Upravno vijeće. 
 

 Upravno vijeće ima 5 članova: 
 

- tri člana imenuje Osnivač iz reda javnih radnika, 
- jednog člana biraju roditelji djece korisnika  
  usluga, 
- jedan član bira se tajnim glasovanjem iz reda  
  odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića. 
 
 Mandat članova Upravnog vijeća traje 
četiri godine. 
 

 Sastav i broj članova Upravnog vijeća, 
način izbora članova Upravnog Vijeća, odnosno 
imenovanja njegovih članova, način rada i 
donošenja odluka utvrđuje se aktom o osnivanju i 
Statutom Vrtića. 
 
 
 

 
 

Članak 9. 
 

 Upravno vijeće, osim prava i obveza 
utvrđenih Zakonom o ustanovama obavlja 
sljedeće  poslove: 
 

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju  
  nekretnina, kao i druge imovine Dječjeg vrtića iz  
  članka 6. ove Odluke pod uvjetima propisanim  
  aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića, uz  
  suglasnost Osnivača, 
- predlaže Osnivaču statusne promjene Vrtića, 
- predlaže Osnivaču promjenu naziva Vrtića, 
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz  
  suglasnost Osnivača, 
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog  
  odnosa na prijedlog ravnatelja Vrtića, sukladno  
  odredbama Zakona, 
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o  
  osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića. 
 

Članak 10. 
 

 Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj 
Vrtića. 
 

 Za ravnatelja Vrtića može biti imenovana 
osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili 
stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina 
radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. 
 

 Ravnatelj se bira na temelju javnog 
natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Vrtića u 
skladu sa Zakonom i Statutom Vrtića. 
 

 Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač 
Vrtića na prijedlog Upravnog vijeća Vrtića. 
 

 Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri 
godine.  Ista osoba može biti ponovno 
imenovana. 
 

 Uz poslove utvrđene Zakonom o 
ustanovama ravnatelj Vrtića: 
 

- predlaže godišnji plan i program rada, 
- brine se za provođenje odluka  upravnog vijeća,  
  odgojiteljskog vijeća i drugih tijela, 
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o  
  osnivanju i statutom. 
 

Članak 11. 
 

 Osnivač Vrtića imenuje za privremenu 
ravnateljicu Vlatku Marošević, dipl. odgojitelj 
predškolske djece, iz Županje, Obla Odvojak 
4/18,  OIB: 09340422160,  
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koja je ovlaštena pod nadzorom Osnivača obaviti 
pripreme za početak rada Vrtića, a posebno 
pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te 
podnijeti prijavu za upis u sudski registar 
ustanova. 
 

Članak 12. 
 

 Stručno tijelo Vrtića je Odgojiteljsko 
vijeće. 
 

 Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, 
stručni suradnici i zdravstveni radnici koji 
ostvaruju program predškolskog odgoja i 
obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske 
dobi u Vrtiću. 
 

 Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u 
utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati 
njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o 
stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni 
rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene 
Zakonom, ovom Odlukom i Statutom Vrtića. 
 

 Djelokrug i način rada Odgojiteljskog 
vijeća pobliže se uređuje Statutom Vrtića. 

 
Članak 13. 

 

 Vrtić će obavljati svoju djelatnost na 
temelju godišnjeg plana i programa rada koji se 
odnosi za svaku pedagošku godinu. 
 

 U Vrtiću na poslovima njege, odgoja i 
obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te 
skrbi o djeci radit će slijedeći odgojno-obrazovni 
radnici:  
 

- odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, 
psiholog, logoped i rehabilitator) te 
medicinska sestra kao zdravstvena 
voditeljica. 

 

 Odgojno-obrazovni radnici u Vrtiću  
moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu 
obrazovanja, položen ispit te utvrđenu 
zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz 
stavka 2. ovog članka. 
 

 Osim odgojno-obrazovnih radnika iz 
stavka 2. ovog članka, u Dječjim vrtiću radit će i 
druge osobe koje će obavljati administrativno-
tehničke i pomoćne poslove.  
 

Članak 14. 
 

 Osnivač Vrtića se obvezuje da će: 
- redovito osiguravati potrebna financijska 
sredstva, 
- Vrtiću pružati potrebnu stručnu pomoć, 

- svojim radom i aktivnostima pomagati i da neće 
remetiti poslovanje Vrtića.   
 

 Vrtić se obvezuje da će: 
 

- obavljati djelatnost za koju je osnovan 
- pravovremeno izvršavati obveze koje ima prema 
Zakonu, ovoj Odluci i općim aktima Vrtića, 
- najmanje jedanput godišnje izvijestiti Osnivača  
Vrtića o radu i financijskom poslovanju Vrtića.  
 

 Vrtić ne može bez pisane suglasnosti 
Osnivača Vrtića: 
 

- utvrditi programe koje će Dječji vrtić ostvarivati, 
- mijenjati naziv, sjedište i djelatnosti, 
- donositi i mijenjati Statut i Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada, 
- dugoročno se zaduživati, 
- davati jamstva za kreditno zaduživanje, 
- donositi plan upisa, 
- udruživati se u zajednice ustanova, 
- osnovati drugu pravnu osobu. 
 

 Vrtić je dužan pravodobno i istinito 
obavještavati javnost o obavljanju svoje 
djelatnosti za koju je osnovan, na način određen 
Statutom vrtića sukladno Zakonu i ovoj Odluci.  
 

 Na međusobna prava i obveze Osnivača 
i Vrtića, a koja nisu uređena ovom Odlukom, 
primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 
 

Članak 15. 
 

 Vrtić ima Statut i druge opće akte.  
 

 Statutom Dječjeg vrtića pobliže se 
uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja 
pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih 
programa, uvjeti i način davanja usluga, radno 
vrijeme Vrtića, javnost rada, te druga pitanja 
važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje 
Vrtića. 
 

 Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Vrtića pobliže se uređuje unutarnje 
ustrojstvo, te način obavljanja djelatnosti Vrtića 
kao javne službe. 
 

Članak 16. 
 

 Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 
i načinu rada Vrtića kao javne službe donosi 
Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača 
Vrtića. 
 

 Upravno vijeće Vrtića je dužno donijeti 
statut u roku od 90 dana od dana konstituiranja. 
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 Vrtić ima i druge opće akte u skladu sa 
Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.  
 Druge opće akte Vrtića donosi Upravno 
vijeće na način propisan Statutom. 

 
Članak 17. 

 

 Vrtić može prestati s radom pod uvjetima 
i na način utvrđen odredbama Zakona o 
ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju. 
 

Članak 18. 
 

 Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za 
osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na 
muške i na ženske osobe. 
 

Članak 19. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića 
„Tratinčica“, KLASA: 601-01/15-01/2123, 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 od 28. listopada 
2015.godine. 

 
 
 

Članak 20. 
 

 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: 601-01/15-01/2511 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 18. prosinca 2015. godine 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 

             Alen Džomba 
 

________________________________________________________________ 
 
2. 
 
 Na temelju članka 10. stavka 3., 4. i 5. 
Zakona o trgovini ("Narodne novine" broj 87/08, 
96/08, 116/08, 76/09. - Odluka USRH, 114/11, 
68/13. i 30/14), te na temelju članka 29. Statuta 
Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja 
br. 3/13, 5/13, 10/13 i 3/15), Općinsko vijeće 
Općine Gunja na sjednici održanoj dana 18. 
prosinca 2015. godine donosi 
 

ODLUKU 
o uvjetima i mjestima za obavljanje 

trgovine na malo izvan prodavaonica 
na području Općine Gunja 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Odlukom o uvjetima i mjestima za 
obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica 
na području Općine Gunja (u daljnjem tekstu: 
Odluka) utvrđuju se uvjeti i mjesta na području 
Općine Gunja (u daljnjem tekstu: Općina) na 

kojima se može obavljati prodaja robe na malo 
izvan prodavaonica i visina naknade za korištenje 
javnih površina. 
 

Članak 2. 
 

 Trgovina na malo izvan prodavaonica u 
smislu ove Odluke je oblik trgovine na malo kada 
se prodaja robe obavlja na neki od sljedećih 
načina: 
 

- na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, 
- prigodnom prodajom (manifestacije, blagdani,  
  izložbe, sajmovi i sl), 
- prodajom putem kioska, 
- prodajom putem automata, 
- pokretnom prodajom. 
 

 Trgovina na malo izvan prodavaonica 
obavlja se ako su za takav način prodaje 
ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o trgovini 
("Narodne novine" broj 87/08, 96/08, 116/08, 
76/09. – Odluka USRH, 114/11, 68/13. i 30/14) i 
drugim propisima.
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II. UVJETI I MJESTA ZA PRODAJU NA MALO 
IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU 
OPĆINE GUNJA 
 

Članak 3. 
 

 Trgovina na malo izvan prodavaonica 
može se obavljati isključivo temeljem odobrenja 
općinskog načelnika, u skladu s ovom Odlukom. 
 Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje 
se u obliku rješenja. 
 Podnositelj zahtjeva za izdavanje 
odobrenja u zahtjevu je dužan navesti osnovne 
podatke o podnositelju, robi koju će prodavati i 
načinu na koji će je prodavati, mjesto gdje će se 
obavljati prodaja, vrijeme za koje se traži 
odobrenje, površini koja je potrebna za obavljanje 
prodaje, te priložiti ispravu nadležnog tijela kojom 
dokazuje da je registriran za obavljanje 
djelatnosti. 
 Odobrenje iz stavka 1. ovog članka sadrži 
sljedeće podatke: osnovne podatke o podnositelju 
zahtjeva, lokaciju i površinu na kojoj se prodaje 
roba, način prodaje i vrsta robe, vrijeme za koje 
se traži odobrenje (početak i završetak trajanja 
odobrenja), visina naknade za korištenje javne 
površine na kojoj se obavlja prodaja, uz obvezu 
zbrinjavanja otpada. 
Odobrenje iz stavka 4. ovoga članka neće se 
izdati ukoliko podnositelj zahtjeva ima 
nepodmirenih dugovanja prema Općini po bilo 
kojoj osnovi. 
 
Prigodna prodaja 
 

Članak 4. 
 

 Prigodnom prodajom smatra se prodaja 
organizirana za vrijeme održavanja sajmova, 
priredaba, izložbi i slično. 
 Prigodnom prodajom dozvoljena je samo 
prodaja predmeta i robe koje su predmet i svrha 
organiziranja manifestacija iz stavka 1. ovoga 
članka. 
 Prigodna prodaja može se obavljati na 
području Općine Gunja na prostorima uz sakralne 
objekte, na mjestima uz vjerske obrede, na 
mjestima uz društveni i/ili vatrogasni dom, na trgu, 
kao i uz sportske objekte. 
 

Članak 5. 
 

 Za obavljanje trgovine na malo izvan 
prodavaonica na mjestima određenim člankom 4. 
ove Odluke, trgovac – korisnik zemljišta na kojem 

postavlja štand, klupu ili pokretnu napravu plaća 
naknadu za korištenje javnih površina u skladu s 
Odlukom o visini zakupnine za uporabu javne 
površine („Službeni vjesnik“ Općine Gunja broj 
03/11). 
 Dnevna naknada za prodaju na 
štandovima i klupama zaračunava se u visini od 
20,00 kn/m2, a za ostale pokretne naprave (peći 
za pečenje, prodaja putem automata, hladnjaci za 
sladoled i smrznutu hranu i sl.) u visini od 20,00 
kn dnevno.  
 
Prodaja putem kioska, na klupama i 
štandovima izvan tržnica, prodaja putem 
automata 
 

Članak 6. 
 

 Prodaja u kioscima, na klupama i 
štandovima izvan tržnica te prodaja putem 
automata  može imati karakter svakodnevne i 
povremene prodaje. 
 

Članak 7. 
 

 Prodaja robe na štandovima i klupama 
izvan tržnice na malo, prodaja putem automata, 
pokretna prodaja (putem kolica i pokretnih vozila) 
i prigodna prodaja na površinama koje imaju 
pristup s javno-prometne površine (privatne 
površine) može se obavljati samo na mjestima 
utvrđenim izvršnim rješenjem općinskog 
načelnika u skladu s ovom Odlukom.  
 Obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
koja imaju pristup s javno-prometne površine 
dužna su ishoditi suglasnost kod nadležnog tijela 
u čijoj je nadležnosti javno-prometna površina.  
 Podnositelj zahtjeva za izdavanje 
odobrenja u zahtjevu je dužan navesti osnovne 
podatke o podnositelju, lokaciji i površini za koju 
traži odobrenje, načinu prodaje robe, vrsti robe, 
predviđenom vremenu trajanja prodaje robe, robi 
koju će prodavati te priložiti ispravu nadležnog 
tijela kojom dokazuje da je registriran za 
obavljanje djelatnosti trgovine ili da je upisan u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ako 
prodaje proizvode vlastitog poljoprivrednog 
gospodarstva. 
 

Članak 8. 
 

 O zahtjevu za prodaju na klupama i 
štandovima izvan tržnica na malo rješava općinski 
načelnik.
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Članak 9. 
 

 Prodajno mjesto za prodaju putem kioska 
u rješenju određuje općinski načelnik , u skladu s 
ovom Odlukom, a  na temelju zahtjeva 
podnositelja. 
 

Članak 10. 
 

 Prodajno mjesto za prodaju putem 
automata u rješenju određuje općinski načelnik u 
skladu s ovom Odlukom, a na temelju zahtjeva 
podnositelja. 
 
Prodaja putem pokretnih prodavaonica 
 

Članak 11. 
 

 Pod prodajom putem pokretnih 
prodavaonica smatra se prodaja mješovite robe i 
drugih proizvoda iz posebno prilagođenog vozila, 
u skladu sa odredbama posebnih propisa. 
 Prodaja putem pokretnih trgovina može 
biti stalna i povremena (određene dane u tjednu). 
 Prodaja putem pokretnih prodavaonica 
može se obavljati na mjestima javno-prometnih 
površina, na parkiralištima, ugibalištima i 
proširenjima u vremenu od 07,00 do 13,00 sati. 
 Prodaja putem pokretnih trgovina nije 
dozvoljena na prometnim površinama na kojima 
se ometa uobičajeni protok vozila i pješaka, 
odnosno ugrožava sigurnost sudionika u prometu 
(nogostupi i sl.) te na zelenim površinama i 
parkovima. 
 Pokretna prodaja može se obavljati i na 
privatnim površinama uz suglasnost vlasnika 
parcele, uz uvjet da ne ometa sigurnost prometa. 
 Prodaja putem pokretne prodavaonice ne 
može se obavljati ispred, kao i na cestovnoj 
udaljenosti manjoj od 500 metara od postojećeg 
čvrstog trgovačkog objekta. 
 Trgovac koji obavlja prodaju putem 
pokretnih trgovina obveznik je plaćanja naknade 
za korištenje javnih površina. 
 Naknada za prodaju putem pokretnih 
prodavaonica iznosi 1.000,00 kn godišnje a plaća 
se u korist proračuna Općine Gunja u roku od 8 
dana od dana pravomoćnosti rješenja. 
 

Članak 12. 
 

 Ukoliko se nadzorom utvrdi da se pokretna 
trgovina ne pridržava odredbi iz ove Odluke, te 
uvjeta utvrđenih u odobrenju općinskog 
načelnika, općinski načelnik može trajno oduzeti 
izdano odobrenje za rad takvoj pokretnoj trgovini. 
 Općinski načelnik povući će izdano 
odobrenje i prije njegovog isteka u sljedećim 
slučajevima: 
 

 
- ako korisnik ne plaća naknadu za korištenje  
  javnih površina, 
- ako tijekom godine ima dospjelih, a  
  nepodmirenih obveza prema Općini Gunja, 
- ako korisnik svojim postupcima prilikom  
  obavljanja djelatnosti narušava javni red i mir. 
 

Članak 13. 
 

 Općinski načelnik može odobriti 
privremeno korištenje javne površine bez 
naknade za prodaju robe u svrhu održavanja 
akcija zaštite okoliša, prikupljanja sredstava u 
humanitarne svrhe ili prilikom organizacije 
kulturnih, sportskih i vjerskih manifestacija i 
akcija, te kod održavanja manifestacija pod 
pokroviteljstvom ili u organizaciji Općine. 
 

Članak 14. 
 

 U svrhu razvoja poljoprivrede i 
gospodarstva obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva s područja Općine Gunja, 
oslobođena su plaćanja naknade za korištenje 
javnih površina, kada na javnim površinama na 
području Općine Gunja prodaju vlastite proizvode, 
uz uvjet da imaju podmirene sve obveze prema 
Općini Gunja. 
 

Članak 15. 
 

 Pravne i fizičke osobe prilikom prodaje 
robe izvan prodavaonica dužne su se pridržavati 
odredbi propisa koji reguliraju komunalni red na 
području Općine Gunja. 
 
III. NADZOR 
 

Članak 16. 
 

 Nadzor nad provedbom ove Odluke 
provodi komunalni redar Općine Gunja u suradnji 
sa nadležnim inspekcijskim službama sukladno 
ovlaštenjima iz posebnih zakona. 
 

IV. OVLASTI KOMUNALNOG REDARA 
 

Članak 17. 
 

 U provođenju ove Odluke komunalni redar 
je ovlašten: 
 

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama da  
  s javne površine uklone sve pokretne naprave i  
  vozila s kojima obavljaju pokretnu trgovinu ako  
  ne posjeduju potrebno Odobrenje iz ove Odluke, 
- izricati mandatnu kaznu na mjestu prekršaja, 
- predložiti prekršajni postupak. 
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V. KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 18. 
 

 Novčanom kaznom od 1.500,00 kuna 
kazniti će se pravna osoba, počinitelj prekršaja, 
ako obavlja trgovinu na malo izvan prodavaonica 
na području Općine Gunja suprotno odredbama 
ove Odluke. 
 Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna 
kazniti će se fizička osoba obrtnika i osoba koja 
obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je 
počinila u svezi obavljanja njezina obrta, počinitelj 
prekršaja, ako obavlja trgovinu na malo izvan 
prodavaonica na području Općine Gunja suprotno 
odredbama ove Odluke 
 Novčanom kaznom od 500,00 kuna 
kazniti će se fizička osoba, počinitelj prekršaja, 
ako obavlja trgovinu na malo izvan prodavaonica 
na području Općine Gunja suprotno odredbama 
ove Odluke. 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 19. 
 

 Osobe, koje trenutno obavljaju pokretnu 
prodaju na području Općine Gunja, dužne su 

podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za 
obavljanje pokretne trgovine u roku od mjesec 
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 20. 
 

 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: 330-01/15-01/2508 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 18. prosinca 2015. godine 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 

             Alen Džomba

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

3. 
 
 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe (Narodne novine broj 24/11, 61/11, 
27/13, 48/13 i 02/14) , te na temelju članka 29. 
Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine 
Gunja br. 3/13, 5/13, 10/13 i 3/15), Općinsko 
vijeće Općine Gunja na sjednici održanoj dana 
18. prosinca 2015. godine donosi 
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka i članova 
Općinskog vijeća Općine Gunja izabranih 

s liste grupe birača 
za 2016. godinu 

 
Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva 
za redovito financiranje političkih stranaka i 
članova Općinskog vijeća Općine Gunja izabranih 

s liste grupe birača za 2016. godinu koja se 
osiguravaju u Proračunu Općine Gunja za 2016. 
godinu. 
 

Članak 2. 
 

 U Proračunu Općine Gunja za 2016. 
godinu osigurana su sredstva za financiranje 
političkih stranaka i članova Općinskog vijeća 
izabranih s liste grupe birača u iznosu od 
19.500,00 kuna. 
 

Članak 3. 
 

 Za svakog člana Općinskog vijeća 
utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da 
pojedinoj političkoj stranci i članu predstavničkog 
tijela izabranom s liste grupe birača pripadaju 
sredstva razmjerno broju njenih članova 
Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja 
Općinskog vijeća. 
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 Za svakog izabranog člana Općinskog 
vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj 
stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno 
broju izabranih članova Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola. 
 

Članak 4. 
 

 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje 
se iznos sredstava od 1.500,00 kuna. 
 

Članak 5. 
 

 Političkim strankama i članovima 
Općinskog vijeća Općine Gunja izabranim s liste 
grupe birača raspoređuju se sredstva osigurana u 
Proračunu Općine Gunja za 2016. godinu na 
način utvrđen u članku 3. Ove Odluke u iznosima 
kako slijedi: 

 
 

Članak 6. 
 

 Sredstva iz članka 5. ove Odluke  
doznačuju se na žiro-račun političke stranke, 
odnosno na poseban račun člana Općinskog 
vijeća Općine Gunja izabranom s liste grupe 
birača, tromjesečno u jednakim iznosima. 
 

Članak 7. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 
od dana objave u "Službenom vjesniku " Općine 
Gunja i primjenjuje se za 2016.godinu. 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                              OPĆINA GUNJA 
                           OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 421-01/15-01/2504 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 18. prosinca 2015. godine 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 

               Alen Džomba 
 
 
 
 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

4. 
 
 
 Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” 
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, 36/15 ), te na temelju članka 29. 
Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine 
Gunja br. 3/13, 5/13, 10/13 i 3/15), Općinsko 
vijeće Općine Gunja na sjednici održanoj dana 
18. prosinca 2015. godine donosi 
 
 
 
 
 
 

Odluku 
o usvajanju Programa  gradnje objekata i  

uređaja  komunalne infrastrukture 
za 2016. godinu 

 
I. UVODNE ODREDBE 
 
Ovim  se Programom utvrđuju: 
 

• opis i opseg poslova gradnje objekata i 
uređaja  komunalne infrastrukture i nabave 
opreme Općine Gunja  s procjenom pojedinih 
troškova, po djelatnostima 
• iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa, s naznakom izvora 
financiranja. 

Naziv političke stranke 
Broj 

vijećnika 
Iznos/kn 

Hrvatska demokratska 
zajednica – HDZ 

3 4.500,00 

Hrvatska seljačka stranka - 
HSS 

2 3.000,00 

Socijaldemokratska partija 
Hrvatske – SDP 

2 3.000,00 

Bošnjačka demokratska 
stranka Hrvatske - BDSH 

2 3.000,00 

Hrvatska narodna stranka - 
HNS 

1 1.500,00 

Član izabran s liste grupe 
birača 

3 4.500,00 
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II. OPIS  I OPSEG POSLOVA S PROCJENOM 
TROŠKOVA 
 
1.) izgradnja javnih 
površina…………………………… 556.500,00 kn 

 izgradnja nogostupa, izgradnja oglasnih 
stupova i nabava usporivača brzine 
 
2.) izgradnja groblja i 
krematorija………………………. ..400.000,00 kn 

 Izrada projektne dokumentacije za 
izgradnju groblja MEZARJE   
 
3.) izgradnja nerazvrstanih 
cesta........................………………. 10.000,00 kn  

 vlastita sredstva, u sklopu Programa 
investicije za potrebe komunalne infrastrukture, 
ceste ugibališta i parkirališta   
 
4.)  javna rasvjeta 
……………………………………..... 10.000,00 kn  

 proširenje sustava javne rasvjete 
 
5. ) projektna dokumentacija za 
kanalizaciju……............................ . 50.000,00 kn 

 Izrada preostalog dijela projektne 
dokumentacije za kanalizacijsku mrežu na 
području Općine Gunja . 
 
6. ) sanacija odlagališta kom. otpada 
KRAPLJA..………………....   2.600.000,00 kn 

 II. faza sanacije odlagališta komunalnog 
otpada KRAPLJA . 
 

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
POTREBNIH ZA REALIZACIJU PROGRAMA S 
NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA 
 
Izvor financiranja za ovaj Program su : 
 

a) komunalni doprinos  
b) kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i  
    energetsku učinkovitost 
c) pomoći od institucija i tijela EU 
d) ostali prihodi proračuna Općine Gunja 
 
 
IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 Ovaj Program stupa na snagu danom 
objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2016.godine. 
 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                              OPĆINA GUNJA 
                           OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 361-01/15-01/2509 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 18. prosinca 2015. godine 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 

               Alen Džomba 
             
 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

5. 
 
 Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” 
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, 36/15 ), te na temelju članka 29. 
Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine 
Gunja br. 3/13, 5/13, 10/13 i 3/15), Općinsko 
vijeće Općine Gunja na sjednici održanoj dana 
18. prosinca 2015. godine donosi 
 
 
 

Odluku 
o usvajanju Programa  održavanja  

komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
 

I. 
 

Ovim Programom utvrđuju se: 
 

• opis i opseg poslova održavanja komunalne  
  infrastrukture Općine Gunja s procjenom  
  pojedinih troškova, po djelatnostima 
• iskaz financijskih sredstava potrebnih za  
  ostvarivanje programa, s naznakom izvora  
  financiranja. 
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II. 
 

 U smislu ovog Programa pojam 
održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća 
redovno održavanje komunalne infrastrukture, 
odnosno obavljanje sljedećih djelatnosti:  
 
a) Održavanje Javne rasvjete 
 

• Održavanje javne rasvjete podrazumijeva 
aktivnosti održavanja javne rasvjete u užem 
smislu, dakle popravci, zamjena žarulja, svjetiljki, 
sjenila, zaštitnih plastika za svjetiljke, 
porculanskih grla, propaljivača, prigušnica, 
nosača svjetiljke, zamjena razdjelnika, luxomat 
sonde, sklopke, osigurača i ostalih dijelova javne 
rasvjete te božićno ukrašavanje naselja Gunja. 
Dijelovi javne rasvjete će se mijenjati prema 
potrebi, odnosno kada određeni dio javne rasvjete 
treba zamijeniti ili popraviti jer više nije u 
ispravnom stanju.  
 

- Za navedene radove osigurava se iznos 
od 20.000,00 kn   

 
• Održavanje javne rasvjete podrazumijeva i 
nabavu električne energije za noćno 
osvjetljavanje naselja  Gunja  
 

- Za navedenu potrošnju električne 
energije za javnu rasvjetu osigurava se 
iznos od 300.000,00 kn  
 

 Izvor financiranja održavanja javne 
rasvjete je prihod od komunalne naknade i ostali 
prihodi proračuna Općine Gunja. 
 
b) Održavanje javnih površina  
 

Održavanje javnih površina obuhvaća sljedeće 
aktivnosti:  
 

• Pod javnim površinama u smislu ovog programa 
podrazumijevaju se sve zelene javne površine, 
parkirališta, nogostupi, parkovi, dječja igrališta, 
autobusna stajališta, sportska igrališta i ostalo 
 

- Za navedene aktivnost osigurava se 
iznos od ukupno 50.000,00 kn , od toga: 

 
a) Materijal za održavanje javnih površina. Ova 
aktivnost će se odvijati ukoliko se pokaže potreba 
za servisima i popravcima  
 

- Za navedene aktivnosti osigurava se 
iznos od 10.000,00 kn  

 

b) uređenje parkova  
      -     Za navedene aktivnosti osigurava se     
            iznos od 10.000,00 kn  
 

c) Usluge za održavanje javnih površina 

            - Za navedene aktivnosti osigurava se    
              iznos od 30.000,00 kn  
 

 Izvor financiranja  održavanja javnih 
površina je prihod od komunalne naknade i ostali 
prihodi proračuna Općine Gunja.  
 
c) Održavanje nerazvrstanih cesta  
 

● Održavanje nerazvrstanih cesta prije svega 
podrazumijeva aktivnosti u smislu sanacije 
nerazvrstanih cesta   
 

 - Za opisane aktivnosti osigurava se 
   iznos od ukupno 450.000,00 kn, od 
   toga: 
 

a) materijal za tekuće i investicijsko održavanje  
    nerazvrstanih cesta  
 

- Za navedene aktivnosti osigurava se iznos 
od 20.000,00 kn  
 

b) usluge tekućeg i investicijskog održavanje 
nerazvrstanih cesta  
 

- Za navedene aktivnosti osigurava se iznos 
od 400.000,00 kn  
 

c) uređenje silaznih rampi, propusta i kanala  
 

- Za navedene aktivnosti osigurava se iznos 
od 30.000,00 kn  
 

 Izvor financiranja  održavanja 
nerazvrstanih cesta je prihod od pomoći od 
države (sanacija posljedica katastrofe)  
 
d) Održavanje poljskih putova  
 
● Održavanje poljskih putova prije svega 
podrazumijeva aktivnosti u smislu sanacije istih 
   

- Za opisane aktivnosti osigurava se iznos od 
ukupno 65.000,00 kn, od toga: 
 

a) materijal za uređenje poljskih putova  
 

- Za navedene aktivnosti osigurava se iznos 
od 55.000,00 kn  
 

b) usluge za uređenje poljskih putova 
 

- Za navedene aktivnosti osigurava se iznos 
od 10.000,00 kn  
 
 Izvor financiranja održavanja 
nerazvrstanih cesta je prihod od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta  
 
e) Nabavka komunalne opreme 
 

• nabava opreme za komunalne potrebe – 
nadogradnja sustava za prikupljanje otpada  
 

- Za opisane aktivnosti osigurava se iznos od 
25.000,00 kn 
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 Izvor financiranja nabavke komunalne 
opreme je prihod od Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost i prihod proračuna 
Općine Gunja u iznosu od 25.000,00 kn (omjer 
sufinanciranja (80:20%) 
 

III. 
 

 Ukupna Sredstva potrebna za realizaciju 
ovoga programa sukladno naprijed opisanim 
djelatnostima i procijenjenim troškovima za 
pojedine aktivnosti  iznose 910.000,00 kn te će 
se namaknuti iz sljedećih prihoda:  
 
a) prihodi od komunalne naknade  
b) prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta    
c) prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i  
    energetsku učinkovitost    
d) prihodi od pomoći od države    
e) ostali prihodi proračuna Općine Gunja    
                                              

IV. 
 

 Ovaj Program stupa na snagu danom 
objave u „Službenom  vjesniku“ Općine Gunja, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2016.godine. 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                              OPĆINA GUNJA 
                           OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 363-01/15-01/2510 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 18. prosinca 2015. godine 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 

               Alen Džomba 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

6. 
 
 Na temelju članaka 1. i 48. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju, (“Narodne 
novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 32. 
stavak 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 
br. 74/14) , te na temelju članka 29. Statuta 
Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja 
br. 3/13,5/13,10/13 i 3/15), Općinsko vijeće 
Općine Gunja na sjednici održanoj dana 18. 
prosinca 2015. godine donosi 
 

Program javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju 

Općine Gunja za 2016. godinu 
 

Članak 1. 
 

 Javne potrebe u predškolskom odgoju i 
obrazovanju Općine Gunja za 2016. godinu 
obuhvaćaju djelatnosti koje su od interesa za 
Općinu Gunja i koje se ovim Programom utvrđuju 
kao javne potrebe, a odnose se na programe 
odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, 
prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u 
predškolskim ustanovama na području Općine 
Gunja, za djecu od navršenih godinu dana do 
polaska u osnovnu školu, u skladu s razvojnim 
osobinama i potrebama djece i socijalnim, 
kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji, u 
skladu s važećim propisima. 
 
 

Članak 2. 
 

 U 2016. godini Općina Gunja sufinancirat 
će sljedeće javne potrebe u predškolskom odgoju 
i obrazovanju: 
 

      a) program predškole pri školskoj ustanovi; 
Osnovna škola „Antun i Stjepan Radić“ Gunja , 
 

      b) osnivanje predškolske ustanove; Dječji vrtić 
„Tratinčica“ u Gunji, čiji je osnivač Općina Gunja. 
 

Članak 3. 
 

 Financijska sredstva za ostvarivanje javnih 
potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju 
se u Proračunu Općine Gunja za 2016. godinu. 
 Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 
1. ovog članka obavlja općinski načelnik sukladno 
Planu raspodjele sredstava za programe javnih 
potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 
Općine Gunja i Odluci o izvršavanju Proračuna 
Općine Gunja za 2016. godinu. 
 Plan iz stavka 2. ovog članka sadržava 
korisnike, namjene i financijske pokazatelje i 
sastavni je dio ovog Programa. 
 

Članak 4. 
 

 Sredstva za realizaciju javnih potreba iz 
ovoga Programa ostvarivat će se do visine 
sredstava planiranih u Proračunu Općine Gunja 
za 2016. godinu, prema priljevu sredstava u 
Proračun. 
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Članak 5. 
 

 Sredstva za realizaciju javnih potreba iz 
ovog Programa isplaćivat će se predškolskim 
ustanovama kojih je osnivač Općina Gunja na 
temelju zahtjeva i priloženih računa, a školskim 
ustanovama na temelju ugovora, kojim se 
utvrđuju međusobna prava i obveze davatelja i 
primatelja financijskih potpora. 
 

Članak 6. 
 

 Korisnici sredstava Proračuna s kojima se 
zaključuje ugovor obvezni su općinskom 
načelniku dostaviti izvješće o ostvarenju 
programa i utrošku sredstava za prethodnu 
godinu u roku određenim pozivom Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Gunja za dostavu 
izvješća, a najkasnije do 30. ožujka 2016. godine. 
 Ukoliko korisnici sredstava Proračuna ne 
postupe kako je određeno prethodnim stavkom, 
može im se obustaviti isplata sredstava. 
 Po prispjelim izvješćima, Jedinstveni 
upravni odjel Općine Gunja podnosi izvješće o 
ostvarivanju njihovih programa općinskom 
načelniku. 
 

Članak 7. 
 

 Predškolska ustanova čiji je osnivač 
Općina Gunja podnosi izvješće o ostvarenju 
programa i utrošku sredstava za prethodnu  
godinu na temelju i na način određen aktom o 
osnivanju Dječjeg vrtića i drugim pozitivnim 
propisima Republike Hrvatske.  

 
Članak 8. 

 

 Općinski načelnik prati namjensko 
korištenje sredstava iz članka 3. ovog Programa. 
Ukoliko općinski načelnik ocjeni da se sredstva 
ne koriste u skladu s odobrenom namjenom, 
može obustaviti ili ne izvršiti isplatu sredstava. 
 

Članak 9. 
 

 Ovaj Program objavljuje se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Gunja, a stupa na snagu 1. 
siječnja 2016. godine. 
 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                              OPĆINA GUNJA 
                           OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 402-08/15-01/2499 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 18. prosinca 2015. godine 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 

               Alen Džomba 
 
 

   
 
PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM 
ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA 2016. GODINU 
 
 
 

Red. KORISNIK  PROGRAM/NAMJENA IZNOS 
broj    KN 

1. USTANOVA - OSNIVAČ OPĆINA GUNJA 
  

1.1. Dječji vrtić „Tratinčica“ 
  

 1.1.1. 

    

Osnivanje dječjeg vrtića 20.000,00

  

UKUPNO 1. 
  

20.000,00
2. USTANOVA – OŠ „ANTUN I STJEPAN RADIĆ“ 

  

                             2.1. 

  

Sufinanciranje programa predškole 92.000,00

      

  

UKUPNO 2. 
  

92.000,00

  

UKUPNO 1. i  2. 
  

112.000,00
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7. 
 
 Na temelju članaka 141. i 143. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(“Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10 i 
105/10-ispr., 90/11, 16/¸12, 86/12, 126/12, 94/13 i 
152/14) i članka 29. Statuta Općine Gunja 
(„Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 
3/13,5/13,10/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine 
Gunja na sjednici održanoj dana 18. prosinca 
2015. godine donosi 
 

Program javnih potreba u obrazovanju 
Općine Gunja za 2016. godinu 

 
Članak 1. 

 

 Javne potrebe u obrazovanju Općine 
Gunja za 2016. godinu obuhvaćaju djelatnosti i 
poslove koji su od interesa za Općinu Gunja i koje 
se ovim Programom utvrđuju kao javne potrebe, a 
odnose se na ostale programe, projekte, poslove i 
aktivnosti u obrazovanju kojima je svrha 
kvalitetno školovanje i poticanje učenika i 
studenata. 
 

Članak 2. 
 

 U 2016. godini Općina Gunja sufinancirat 
će sljedeće javne potrebe u obrazovanju: 
 

      a) ostale potrebe u obrazovanju od interesa 
za Općinu, troškove ostalih izvanrednih i  
povremenih djelatnosti, poslova i 
programa/projekata koji su od interesa za Općinu. 
 

Članak 3. 
 

 Financijska sredstva za ostvarivanje javnih 
potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju 
se u Proračunu Općine Gunja za 2016. godinu. 
 Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 
1. ovog članka obavlja općinski načelnik sukladno 
Planu raspodjele sredstava za programe javnih 
potreba u obrazovanju Općine Gunja Odluci o 
izvršavanju Proračuna Općine Gunja za 2016. 
godinu.  
 Plan iz stavka 2. ovog članka sadržava 
korisnike, namjene i financijske pokazatelje i 
sastavni je dio ovog Programa. 
 

Članak 4. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Sredstva za realizaciju javnih potreba iz 
ovoga Programa ostvarivat će se do visine 
sredstava planiranih u Proračunu Općine Gunja 
za 2016. godinu, prema priljevu sredstava u 
Proračun. 
 

Članak 5. 
 

 Sredstva za realizaciju javnih potreba iz 
ovog Programa isplaćivat će se na temelju 
ugovora, zahtjeva i priložene dokumentacije.  
 

Članak 6. 
 

 Korisnici sredstava Proračuna s kojima se 
zaključuje ugovor obvezni su Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Gunja dostaviti izvješće 
o utrošku sredstava za prethodnu godinu u roku 
određenim pozivom Upravnog odjela za dostavu 
izvješća, a najkasnije do 30. ožujka 2016. godine. 
 Ukoliko korisnici sredstava Proračuna ne 
postupe kako je određeno prethodnim stavkom, 
može im se obustaviti isplata sredstava. 
 Po prispjelim izvješćima, Upravni odjel 
podnosi izvješće o ostvarivanju njihovih programa  
općinskom načelniku. 
 

Članak 7. 
 

 Općinski načelnik prati namjensko 
korištenje sredstava iz članka 3. ovog Programa. 
 Ukoliko općinski načelnik ocjeni da se 
sredstva ne koriste u skladu s odobrenom 
namjenom, može obustaviti ili ne izvršiti isplatu 
sredstava. 
 

Članak 8. 
 

 Ovaj Program objavljuje se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Gunja, a stupa na snagu 1. 
siječnja 2016. godine. 
 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                              OPĆINA GUNJA 
                           OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 402-08/15-01/2500 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 18. prosinca 2015. godine 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Alen Džomba
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PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U 
OBRAZOVANJU ZA 2016. GODINU 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
_________________________________________________________________ 
 
8. 
 
 Na temelju članka 1. stavak 1. i članka 9.a 
stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u 
kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 
38/09), članka 32. stavak 1. Zakona o udrugama 
(„Narodne novine“ br. 74/14) i članka 29. Statuta 
Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja 
br. 3/13,5/13,10/13 i 3/15), Općinsko vijeće 
Općine Gunja na sjednici održanoj dana 18. 
prosinca 2015. godine donosi 
 

Program javnih potreba u kulturi 
Općine Gunja za 2016. godinu 

 
Članak 1. 

 

 Javne potrebe u kulturi Općine Gunja za 
2016. godinu obuhvaćaju kulturne djelatnosti i 
poslove, programe, projekte, akcije i manifestacije 
u kulturi koje su od interesa za Općinu Gunja, a 
koje se ovim Programom utvrđuje kao javne 
potrebe, a osobito djelatnost i poslovi ustanova u 
kulturi, udruženja i drugih organizacija u kulturi, 
pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog 
stvaralaštva, te akcije i manifestacije koje 
doprinose razvitku i promicanju kulturnog života. 
 

Članak 2. 
 

 U 2016. godini Općina Gunja sufinancirat 
će sljedeće javne potrebe u kulturi: 
 

a) izgradnja i opremanje ustanova u kulturi kojih  
     je osnivač Općina Gunja, 
b) troškove realizacije programa i projekata  
    udruga s područja Općine Gunja koje djeluju  
    na području kulture i umjetnosti, 
c) troškove ostalih programa koji su od interesa  
    za Općinu Gunja. 

 
Članak 3. 

 

 Financijska sredstva za ostvarivanje javnih 
potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju 
se u Proračunu Općine Gunja za 2016. godinu. 
 Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 
1. ovog članka obavlja općinski načelnik sukladno 
Planu raspodjele sredstava za programe javnih 
potreba u kulturi Općine Gunja i Odluci o 
izvršavanju proračuna Općine Gunja za 2016. 
godinu. 
 Plan iz stavka 2. ovog članka sadržava 
korisnike, namjene i financijske pokazatelje i 
sastavni je dio ovog Programa. 
 

Članak 4. 
 

 Sredstva za realizaciju javnih potreba iz 
ovoga Programa ostvarivat će se do visine 
sredstava planiranih u Proračunu Općine Gunja 
za 2016. godinu, prema priljevu sredstava u 
Proračun. 
 

Članak 5. 
 

 Sredstva za realizaciju javnih potreba iz 
ovog Programa isplaćivat će se ustanovama u 
kulturi kojih je osnivač Općina Gunja na temelju 
zahtjeva i priloženih računa, a ostalim korisnicima 
sredstava na temelju ugovora. 
 Ugovorom se utvrđuju programi / projekti / 
aktivnosti / manifestacije koje se sufinanciraju, te 
međusobna prava i obveze davatelja i primatelja 
financijskih potpora. 

 

Red. KORISNIK 
  

PROGRAM/NAMJENA 
  

IZNOS 
broj 

          

KN
1. OSTALE POTREBE U OBRAZOVANJU 

        

 1.1. 

  

Studentske stipendije 
    

24.000,00
  1.1.1 

  

Učeničke stipendije 
    

7.000,00

  

Ukupno 1. 
  

31.000,00
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Članak 6. 
 

 Korisnici sredstava Proračuna s kojima se 
zaključuje ugovor obvezni su Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Gunja dostaviti izvješće 
o ostvarenju programa i utrošku sredstava za 
prethodnu godinu u roku određenim pozivom 
Upravnog odjela za dostavu izvješća, a najkasnije 
do 30. ožujka 2016. godine. 
 Ukoliko korisnici sredstva Proračuna ne 
postupe kako je određeno prethodnim stavkom, 
može im se obustaviti isplata sredstava. 
 Po prispjelim izvješćima, Upravni odjel 
podnosi izvješće o ostvarivanju njihovih programa 
načelniku Općine Gunja. 
 

Članak 7. 
 

 Ustanove u kulturi kojih je osnivač Općina 
Gunja podnose izvješća za prethodnu godinu na 
temelju akta o osnivanju i u skladu s odredbama 
pozitivnih propisa Republike Hrvatske.  
 

Članak 8. 
 

 Općinski načelnik prati namjensko 
korištenje sredstava iz članka 3. ovog Programa. 
 Ukoliko općinski načelnik ocjeni da se 
sredstva ne koriste u skladu s odobrenom  
 
 
 
 

 
 
namjenom, može obustaviti ili ne izvršiti isplatu 
sredstava. 
 

Članak 9. 
 

 Ovaj Program objavljuje se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Gunja, a stupa na snagu 1. 
siječnja 2016. godine. 
 
 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                              OPĆINA GUNJA 
                           OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 402-08/15-01/2501 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 18. prosinca 2015. godine 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Alen Džomba 
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PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U 
KULTURI ZA 2016. GODINU 
 
 

Red. KORISNIK PROGRAM/NAMJENA IZNOS 
broj 

            

/KN 
1. USTANOVE – OSNIVAČ OPĆINA GUNJA 

        

Društveni centar i Knjižnica 
            

 

Izgradnja 
Društvenog 
centra i knjižnice 2.300.000,00

              

 
  

Nabava opreme za Dom 
    

500.000,00

  

 Tekuće donacije za 
provedbu projekta 

  

20.000,00

  

Ukupno 1. 
          

2.820.000,00
2. UDRUGE 

            

  

Sufinanciranje programa i     
projekata   KUD „GRANIČARI“ 10.000,00

  

 udruga u kulturi 
          

 
 

 

  BKUD 
„BEHAR“ 

    

                                                               1010.000,00 

 

 SKIG 
    

                                                               1010.000,00 

 

 ZLATNE NITI 
„GUNJA“ 

    

                                                               10                             5.000,00 

  

Ukupno 2. 
          

35.000,00
3. OSTALI PROGRAMI 

            

    

GREENFOREST 2.500,00

              

    

 Obilježavanje 
Dana Općine i 
obljetnica 

        

10.000,00

    

Nagrade po Odluci o   
javnim priznanjima 
Općine Gunja 

      

5.000,00

  

Ukupno 3. 
          

17.500,00

  

UKUPNO 1.,2. i 3. 
          

2.872.500,00
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9. 
 
 Na temelju članka 74. stavak 2. i članka 
76. stavak 4. Zakona o sportu (“Narodne novine“ 
br. 71/06, 150/08-Uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 
94/13, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 32. stavak 1. 
Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) 
i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni 
vjesnik“ Općine Gunja br. 3/13,5/13,10/13 i 3/15), 
Općinsko vijeće Općine Gunja na sjednici 
održanoj dana 18. prosinca 2015. godine donosi 
 

Program javnih potreba u sportu i 
rekreaciji 

Općine Gunja za 2016. godinu 
 

Članak 1. 
 

 Javne potrebe u sportu Općine Gunja za 
2016. godinu obuhvaćaju djelatnosti, poslove, 
akcije i manifestacije koje su od interesa za 
Općinu Gunja i koje se ovim Programom utvrđuje 
kao javne potrebe, a odnose se na djelovanje 
udruga u sportu, sa svrhom pomaganja 
obavljanja sportskih djelatnosti, odnosno 
djelovanja Općine Gunja i drugih udruga u: 
organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti i 
usklađivanju aktivnosti njihovih članica, 
uključivanju djece, mladih i ostalih mještana 
Općine Gunja u sportske programe, provedbi 
upravljanja i optimalnog korištenja lokalnih 
sportskih objekata, pripremanju i sudjelovanju u 
amaterskim i drugim sportskim natjecanjima. 
 

Članak 2. 
 

 U 2016. godini Općina Gunja sufinancirat 
će sljedeće javne potrebe u sportu: 
 

a) troškovi opremanja NK „Jadran“ Gunja, 
b) programa/projekata udruga i drugi programi od  
    interesa za Općinu Gunja 
 

Članak 3. 
 

 Financijska sredstva za ostvarivanje javnih 
potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju 
se u Proračunu Općine Gunja za 2016. godinu. 
 Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 
1. ovog članka obavlja općinski načelnik sukladno 
Planu raspodjele sredstava za programe javnih 
potreba u sportu Općine Gunja i Odluci o 

izvršavanju proračuna Općine Gunja za 2016. 
godinu. 
 Plan iz stavka 2. ovog članka sadržava 
korisnike, namjene i financijske pokazatelje i 
sastavni je dio ovog Programa. 
 

Članak 4. 
 

 Sredstva za realizaciju javnih potreba iz 
ovoga Programa ostvarivat će se do visine 
sredstava planiranih u Proračunu Općine Gunja 
za 2016. godinu, prema priljevu sredstava u 
Proračun. 
 

Članak 5. 
 

 Sredstva za realizaciju javnih potreba iz 
ovog Programa isplaćivat će se korisnicima na 
temelju ugovora kojima se utvrđuju međusobna 
prava i obveze davatelja i primatelja financijskih 
potpora, zahtjeva i priloženih računa. 
 

Članak 6. 
 

 Korisnici sredstava Proračuna s kojima se 
zaključuje ugovor obvezni su Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Gunja dostaviti izvješće 
o ostvarenju programa i utrošku sredstava za 
proteklu godinu u roku određenim pozivom 
Upravnog odjela za dostavu izvješća, a najkasnije 
do 30. ožujka 2016. godine. 
 Ukoliko korisnici sredstva Proračuna ne 
postupe kako je određeno prethodnim stavkom, 
može im se obustaviti isplata sredstava u tekućoj 
godini. 
 Po prispjelim izvješćima, Upravni odjel 
podnosi izvješće o ostvarivanju njihovih programa 
načelniku Općine Gunja. 
 

Članak 7. 
 

 Općinski načelnik prati namjensko 
korištenje sredstava iz članka 3. ovog Programa. 
Ukoliko općinski načelnik ocjeni da se sredstva 
ne koriste u skladu s odobrenom namjenom, 
može obustaviti ili ne izvršiti isplatu sredstava. 
 

Članak 8. 
 

 Ovaj Program objavljuje se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Gunja, a stupa na snagu 1. 
siječnja 2016. godine.

 
 



 

STRANICA 18       SLUŽBENI VJESNIK                          BROJ 9 
   
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                              OPĆINA GUNJA 
                           OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 402-08/15-01/2502 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 18. prosinca 2015. godine 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Alen Džomba 
 
 
 
PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U 
SPORTU ZA 2016. GODINU 
 
 
 
 
 

Red. KORISNIK NAMJENA IZNOS 
broj 

    

KN 
1. NOGOMETNI KLUB „JADRAN“ 

  

    

Opremanje 300.000,00

  

Ukupno 1. 
  

300.000,00
2. UDRUGE 

    

  

Sufinanciranje programa i 
projekata NK „JADRAN“ 120.000,00

  

udruga u sportu 
  

 

PIKADO KLUB „KRISTAL“ 3.000,00

 

ŠRD „ŠARAN“ 5.000,00

 

ŠRD „STARI ŠARAN“ 10.000,00

 

LD „RIS“ 10.000,00

 

ŠAHOVSKI KLUB 10.000,00

 

MOTO KLUB „CVELF“ 5.000,00

 

UDRUGA „TEKIR“ 2.000,00

  

Ukupno 2. 
  

165.000,00
3. OSTALI PROGRAMI 

    

    

Izgradnja malonogometnog igrališta 250.000,00

      

  

Ukupno 3. 
  

250.000,00

  

UKUPNO 1., 2., 3. 
  

715.000,00
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10. 
 
 Na temelju članka 22. stavak 5. Zakona o 
socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 
33/12,152/14 i 99/15), članka 32. stavak 1. 
Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) 
i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni 
vjesnik“ Općine Gunja br. 3/13,5/13,10/13 i 3/15), 
Općinsko vijeće Općine Gunja na sjednici 
održanoj dana 18. prosinca 2015. godine donosi  
 
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 

Općine Gunja za 2016. godinu 
 

Članak 1. 
 

 Javne potrebe u socijalnoj skrbi Općine 
Gunja za 2016. godinu obuhvaćaju djelatnosti, 
poslove i aktivnosti koji su od interesa za Općinu 
Gunja i koje se ovim Programom utvrđuju kao 
javne potrebe, a odnose se na djelatnosti i 
poslove kojima se ostvaruju pomoći za 
podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno 
ugroženih, nemoćnih i drugih osoba, koje one 
same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu 
zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, 
gospodarskih, socijalnih ili drugih okolnosti, kao i 
na ostale djelatnosti i poslove kojima je cilj 
poboljšanje kvalitete života osoba starije životne 
dobi, ali i ostalih građana, ublažavanje socijalnih 
nejednakosti, kao i zadovoljavanje potreba 
posebnih društvenih skupina u zajednici.  
 

Članak 2. 
 

 U 2016. godini Općina Gunja sufinancirat 
će sljedeće javne potrebe u socijalnoj skrbi: 
     

a) programi kojima se ostvaruju pomoći osobama  
    u socijalnoj potrebi i ostalim osobama, a   
    koje su određene općinskim odlukama, 
b) programe i projekte udruga u socijalnoj skrbi, 
c) općinske programe namijenjene posebnim  
    društvenim skupinama (djeci i roditeljima,   
    osobama bez posla, umirovljenicima, branitelji,  
    dragovoljci i sl.) 
d) obveze iz ranije realiziranih programa  
    (ugovorne obveze). 
 

Članak 3. 
 

 Financijska sredstva za ostvarivanje javnih 
potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju 
se u Proračunu Općine Gunja za 2016. godinu. 

 Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 
1. ovog članka obavlja općinski načelnik sukladno 
Planu raspodjele sredstava za programe javnih 
potreba u socijalnoj skrbi Općine Gunja i Odluci o 
izvršavanju Proračuna Općine Gunja za 2016. 
godinu. 
 Plan iz stavka 2. ovog članka sadržava 
financijske pokazatelje i namjene, nalazi se u 
privitku i čini sastavni dio ovog Programa. 
 

Članak 4. 
 

 Sredstva za realizaciju javnih potreba iz 
ovoga Programa ostvarivat će se do visine 
sredstava planiranih u Proračunu Općine Gunja 
za 2016. godinu, prema priljevu sredstava u 
proračun. 
 

Članak 5. 
 

 Sredstva za realizaciju javnih potreba iz 
ovog Programa isplaćivat će se korisnicima: na 
temelju ugovora kojim se utvrđuju 
programi/projekti/aktivnosti koje se sufinanciraju i 
međusobna prava i obveze davatelja i primatelja 
financijskih potpora, rješenja, zahtjeva, zahtjeva i 
priloženih računa ili izdanih računa, ovisno o 
korisniku i namjeni planiranih sredstava. 
 

Članak 6. 
 

 Korisnici sredstava Proračuna s kojima se 
zaključuje ugovor obvezni su Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Gunja dostaviti izvješće 
o ostvarenju programa i utrošku sredstava za 
prethodnu godinu u roku određenim pozivom 
Upravnog odjela za dostavu izvješća, a najkasnije 
do 30. ožujka 2016. godine. 
 Ukoliko korisnici sredstva Proračuna ne 
postupe kako je određeno prethodnim stavkom, 
može im se obustaviti isplata sredstava. 
 Po prispjelim izvješćima, Upravni odjel 
podnosi izvješće o ostvarivanju njihovih programa 
načelniku Općine Gunja. 
 

Članak 7. 
 

 Općinski načelnik prati namjensko 
korištenje sredstava iz članka 3. ovog Programa. 
Ukoliko općinski načelnik ocjeni da se sredstva 
ne koriste u skladu s odobrenom namjenom, 
može obustaviti ili ne izvršiti isplatu sredstava.
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Članak 8. 

 

Ovaj Program objavljuje se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Gunja, a stupa na snagu 1. 
siječnja 2016. godine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
          VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                              OPĆINA GUNJA 
                           OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 402-08/15-01/2503 
UR.BROJ: 2212/07-15-01 
 
U Gunji, 18. prosinca 2015. godine 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Alen Džomba 
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PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U 
SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2016. GODINU 
 
 

 
  

KORISNIK PROGRAM/NAMJENA IZNOS 

      

KN 
1. OPĆINSKI PROGRAMI POMOĆI 

  

Program socijalne skrbi u novcu 
  

    

Naknade za podmirenje troškova 90.000,00

    

stanovanja, jednokratne pomoći i dr. 
tekuće donacije po socijalnom programu  

  

    

Naknade za novorođeno dijete            40.000,00 

      

    

Izvanredne novčane pomoći/tekuće 
donacije ostale 30.000,00

    

Tekuće pomoći umirovljenicima Općine 
Gunja                                                                                                                                  10.000,00 

  

Ukupno 1. 
  

170.000,00
2. Sufinanciranje potreba obitelji i djece 

  

    

Naknade za prijevoz učenika srednjih 
škola 50.000,00

  

Ukupno 2. 
  

50.000,00
3. UDRUGE 

    

Sufinanciranje programa i 
projekata 

Udruga branitelja bošnjaka 
Domovinskog rata 6.000,00

  

udruga u socijalnoj skrbi 
  

 

Udruga dragovoljaca i branitelja 
Domovinskog rata 6.000,00

 

Udruga umirovljenika 6.000,00

 

 Udruga slijepih 1.000,00
Gradsko društvo Crvenog 

  

  

 

  

križa Županja 
    

      

15.000,00
      

  

Ukupno 3. 
  

34.000,00
4. OBVEZE IZ RANIJE REALIZIRANIH PROGRAMA 

  

  

Ugovorna obveza –  
program „POMOĆ U 
KUĆI“ Rashodi za zaposlene 150.000,00

      

  

Materijalni rashodi 36.000,00

      

  

Ukupno 4. 
  

186.000,00

  

UKUPNO 1.,2.,3.,4. 
  

440.000,00
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        21. prosinac  2015. godine 
 
 

SADRŽAJ: 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

1. ODLUKA o osnivanju Dječjeg vrtića „Tratinčica“ 
 
2. ODLUKA o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica  
    na području Općine Gunja 
 
3. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i  
    članova Općinskog vijeća Općine Gunja izabranih s liste grupe birača za 2016.  
    godinu 
 
4. ODLUKA o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  
    infrastrukture za 2016. godinu 
 
5. ODLUKA o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.  
    godinu 
 
6. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Gunja za  
    2016. godinu 
 
7. PROGRAM javnih potreba u obrazovanju Općine Gunja za 2016. godinu 
 
8. PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Gunja za 2016. godine 
 
9. PROGRAM javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Gunja za 2016. godinu 
 
10. PROGRAM javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Gunja za 2016. godinu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLUŽBENI VJESNIK – Službeno glasilo Općine Gunja 
 
Izdavač: Općina Gunja, Vladimira Nazora 97 – Odgovorni urednik: Hrvoje Lucić, 
 
Općina Gunja, Vladimira Nazora 97 – tel. 032/882-100, 032/881-119; fax: 032/297-879 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

                

 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
 

  



 

  



 



 



 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 




