
     31. siječanj   2017. godine 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 
Na temelju ĉlanka 10. Zakona o 

sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i 
podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine« br. 86/08, 61/11), naĉelnik Općine Gunja 
donosi 
 

PLAN PRIJMA 
u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Gunja za 2017. godinu 
 
 

I. 
 

Ovim Planom prijma u sluţbu utvrĊuje se 
prijam sluţbenika i namještenika u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Gunja za 2017. godinu. 
Rijeĉi i pojmovi koji imaju rodno znaĉenje 
korišteni u ovom Planu prijma u sluţbu odnose se 
jednako na muški i ţenski rod, bez obzira jesu li 
korišteni u muškom ili ţenskom rodu. 
 

II. 
 

Pravilnikom o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja 
predviĊeno je 10 (deset) radnih mjesta, od toga 6. 
sluţbeniĉkih i 4. namješteniĉka radna mjesta. 
 

III. 
 

Plan prijama u sluţbu u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Gunja sadrţi: 

 

-stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja, 
 

- popunjenost radnih mjesta u upravnom odjelu 
sluţbenika i namještenika pripadnicima 
nacionalnih manjina, 
 

- popunjenost radnih mjesta u upravnom odjelu 
sluţbenika i namještenika osobama s 
invaliditetom, 
 

-potreban broj sluţbenika i namještenika na 
neodreĊeno vrijeme, 
 

-potreban broj vjeţbenika na odreĊeno vrijeme, 
 

-planirano zapošljavanje sluţbenika i 
namještenika, pripadnika nacionalnih manjina. 
 

IV. 
 

Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja 
duţan je popunjavati radna mjesta prema ovom 
Planu, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja i 
financijskim sredstvima osiguranim Proraĉunom 
Općine Gunja za 2017. godinu. 

 
V. 

 

Slobodna radna mjesta sluţbenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Gunja popunjavaju se na temelju ovog 
Plana, putem javnog natjeĉaja ili oglasa. 

 
VI. 

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Gunja na dan 01.sijeĉnja 2017.godine zaposleno 
je 2. (dva) pripadnika bošnjaĉke nacionalne 
manjine na odreĊeno vrijeme, što je prema 
Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina 
(„Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10, 
93/11) nedovoljan broj pripadnika bošnjaĉke 
nacionalne manjine u strukturi sluţbenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Gunja. 
 

U 2017.godini planira se zapošljavanje 1. 
pripadnika nacionalnih manjina. 
 

Radna mjesta koja će biti popunjena 
pripadnicima nacionalnih manjina ukljuĉena su u 
ukupni broj radnih mjesta predviĊenih za 
popunjavanje, s time da će raspisivani 
natjeĉaji/oglasi sadrţavati odredbu o prednosti 
pod istim uvjetima u odnosu na ostale kandidate 
u popuni radnih mjesta, pripadnicima bošnjaĉke 
nacionalne manjine.  
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VII. 

 

UtvrĊuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Gunja, te planirani prijam sluţbenika i namještenika na neodreĊeno vrijeme, vjeţbenika, te planirano 
zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina za 2017. godinu, kako slijedi: 

 
 

Naziv 

upravnog 

tijela 

Stvarno 

stanje 

popunjenosti 

radnih 

mjesta 

službenika i 

namještenika 

u upravnom 

odjelu na 

dan 

01.01.2017.   

Popunjenost 

radnih 

mjesta u 

upravnom 

odjelu 

službenika i 

namještenika 

pripadnicima 

nacionalnih 

manjina na 

dan 

01.01.2017. 

Popunjenost 

radnih 

mjesta u 

upravnom 

odjelu 

službenika i 

namještenika 

osobama s 

invaliditetom 

na dan 

01.01.2017. 

PLANIRANI PRIJAM NA 

NEODREĐENO VRIJEME 

Planirano 

zapošljavanje 

službenika i 

namještenika, 

pripadnika 

nacionalnih 

manjina 

Planirani 

prijam 

službenika i 

namještenika  

Planirani 

prijam 

vježbenika 

(na 

određeno 

vrijeme) 

Ukupno 

planirano 

zapošljavanje 

na 

neodređeno 

vrijeme 

Jedinstveni 

upravni 

odjel 

Općine 

Gunja 

11 (od toga 6 

službenika na 

neodređeno 

vrijeme i 5 

namještenika 

na određeno 

vrijeme) 

2 

namještenika 

na određeno 

vrijeme 

0 1 namještenik 0 1 1 

 
 

VIII. 
 

Prije raspisivanja javnog natjeĉaja ili oglasa za radno mjesto proĉelnik je duţan zatraţiti dodatnu 
suglasnost općinskog naĉelnika. 

 
IX. 

 

Plan prijma u sluţbu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja stupa na snagu danom donošenja i 
bit će objavljen u „Sluţbenom vjesniku“ Općine Gunja. 

 
 
 
                   REPUBLIKA HRVATSKA 
       VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                           OPĆINA GUNJA 
                        NAĈELNIK OPĆINE 
 

KLASA: 100-01/17-01/23 
URBROJ: 2212/07-17-1 

 
U Gunji, 09. sijeĉanj 2017. godine 

 
                        Načelnik Općine Gunja 
                      Hrvoje Lucić, dipl.ing.šumarstva
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2. 
 

Na temelju ĉlanka 117. Zakona o 
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 
152/14, 99/15 i 52/16) i ĉlanka 29. Statuta Općine 
Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 
03/13, 05/13, 10/13, 03/15 i 5/16) Općinsko vijeće 
Općine Gunja na sjednici odrţanoj dana 30. 
sijeĉnja 2017. godine, donosi: 
 

ODLUKA 
o izmjenama Odluke 

o pravima iz socijalne skrbi Općine Gunja 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom mijenja se ĉlanak 8. 
stavak 4. Odluke o pravima iz socijalne skrbi 
Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja 
br. 05/15) tako da isti sada glasi: 
 
„ 
-Pomoć za novoroĊenu djecu 
 

(4) Pomoć za novoroĊenu djecu moţe se odobriti 
obitelji po njihovom zahtjevu u iznosima kako 
slijedi: 
- iznos od 2.000,00 kn za prvo novoroĊeno dijete 
- iznos od 4.000,00 kn za drugo dijete i 
- iznos od 6.000,00 kn za treće i svako slijedeće 
dijete, uz uvjet da oba roditelja imaju  
prebivalište na podruĉju Općine Gunja i da je 
zahtjev podnesen do jedne godine starosti 
djeteta. „ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U preostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Sluţbenom vjesniku“ Općine 
Gunja. 

 
 
 
 
 

                     REPUBLIKA HRVATSKA 
       VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                          OPĆINA GUNJA 
                       OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 550-01/17-01/134 
URBROJ: 2212/07-17-1 
 
U Gunji, 30. sijeĉnja 2017.  godine 
 
                 Predsjednik Općinskog vijeća 
                  Alen Džomba 
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3.
  

Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i 
podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13) te ĉlanka 29. Statuta 
Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja, 
broj: 03/13, 05/13, 10/13, 03/15), Općinsko vijeće 
Općine Gunja na svojoj sjednici odrţanoj dana 
30. sijeĉnja 2017. godine donijelo je: 
 

O  D  L  U  K  A 
o kratkoročnom zaduživanju – 

Okvirni kredit po transakcijskom računu 
(minus po žiro-računu) 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom daje se suglasnost 
KOMUNALNOM TRGOVAĈKOM DRUŠTVU 
GUNJA d.o.o. iz Gunje za kratkoroĉno 
zaduţivanje uzimanjem okvirnog kredita kod 
Croatia banke d.d. Zagreb, na naĉin da isto 
trgovaĉko društvo uzme kredit po transakcijskom 
raĉunu kod navedene banke (po principu: minus 
po ţiro-raĉunu) u iznosu od 200.000,00 kuna uz 
rok otplate na 12 (dvanaest) mjeseci.  

Ujedno se daje suglasnost trgovaĉkom 
društvu GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o. iz Gunje 
da moţe dati jamstvo u obliku bjanko zaduţnice 
KOMUNALNOM TRGOVAĈKOM DRUŠTVU 
d.o.o. iz Gunje za ispunjenje obveza iz stavka 1. 
ovog ĉlanka. 

Postupke iz stavaka 1. i 2. ovog ĉlanka 
provesti će Niko Perić, direktor pravnih osoba 
navedenih u stavcima 1. i 2. ovoga ĉlanka koji se 
ujedno ovlašćuje na zakljuĉivanje i potpisivanje u 
tu svrhu potrebnih dokumenata kod banke i 
javnog biljeţnika. 
 

Članak 2. 
 

Prilog ove Odluke ĉini konto kartica po 
OZP izdana od KTD GUNJA d.o.o. od dana 
18.01.2017.godine iz koje je razvidna osnova 
obveza koje će navedena pravna osoba ispuniti 
uzimanjem kredita iz ĉlanka 1. ove Odluke.  
 

Članak 3. 
 

 KOMUNALNO TRGOVAĈKO DRUŠTVO 
GUNJA d.o.o. iz Gunje duţno je izvještavati 
Općinsko vijeće Općine Gunja unutar 
proraĉunske godine, polugodišnje, do 15.-og u 
mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o 
otplati na temelju ugovora o zaduţivanju iz ĉlanka 
1. ove Odluke kao i o stanju aktivnih jamstava za 
koje je dana suglasnost. 
 

Članak 4. 
 

 Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja i bit će objavljena u „Sluţbenom 
vjesniku“ Općine Gunja. 
 
            
 
                   REPUBLIKA HRVATSKA 
       VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                          OPĆINA GUNJA 
                       OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/17-01/133 
URBROJ: 2212/07-17-1 
 
U Gunji, 30. sijeĉnja 2017. godine 
 
                 Predsjednik Općinskog vijeća 
                  Alen Džomba
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4. 
 

Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i 
podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13) i ĉlanka 29. Statuta 
Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja, 
broj: 03/13, 05/13, 10/13, 03/15), a na prijedlog 
direktora trgovaĉkog društva GUNJANSKA 
ĈISTOĆA d.o.o. iz Gunje od 27. sijeĉnja 
2017.godine, Općinsko vijeće Općine Gunja na 
svojoj sjednici odrţanoj dana 30. sijeĉnja 2017. 
godine donijelo je: 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju izmijene cjenika za 

obavljanje javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada 

s područja Općine Gunja 
 
 

Članak 1. 
 

Prihvaća se predloţena izmjena cjenika 
GUNJANSKE ĈISTOĆE d.o.o. iz Gunje za 
obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja komunalnog otpada s podruĉja 
Općine Gunja; sa primjenom od 01. sijeĉnja 
2017.godine.  

 
Članak 2. 

 

Ovlašćuje se općinski naĉelnik da 
sukladno ĉlanku 33. stavak 6. Zakona o odrţivom 
gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) izda 
suglasnost davatelju javne usluge na izmjenu 
cjenika.   
 

Članak 3. 
 

 Ova zakljuĉak stupa na snagu danom 
donošenja . 
 
 
 
 
                   REPUBLIKA HRVATSKA 
       VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                          OPĆINA GUNJA 
                       OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/17-01/135 
URBROJ: 2212/07-17-1 
 
U Gunji, 30. sijeĉnja 2017. godine 
 
                 Predsjednik Općinskog vijeća 
                  Alen Džomba

 
 

 

5. 
Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i 

podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13) te ĉlanka 29. Statuta 
Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja, 
broj: 03/13, 05/13, 10/13, 03/15), Općinsko vijeće 
Općine Gunja na svojoj sjednici odrţanoj dana 
30. sijeĉnja 2017. godine donijelo je: 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju 

KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA 
GUNJA d.o.o. iz Gunje 

za 2016.godinu 
 

Članak 1. 
 

Prihvaća se izvješće o poslovanju 
trgovaĉkog društva u vlasništvu Općine Gunja i to 
KOMUNALNOG TRGOVAĈKOG DRUŠTVA 
GUNJA d.o.o. iz Gunje za razdoblje od 
01.01.2016.godine do 31.12.2016.godine.   
 

Članak 2. 
 

Sastavni dio ovog zakljuĉka ĉini izvješće 
trgovaĉkog društva za predmetno razdoblje sa 
bruto bilancom.   
 

Članak 3. 
 

Ova zakljuĉak stupa na snagu danom 
donošenja. 
 
                   REPUBLIKA HRVATSKA 
       VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                          OPĆINA GUNJA 
                       OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/17-01/132 
URBROJ: 2212/07-17-1 
 
U Gunji, 30. sijeĉnja 2017. godine 
 
                 Predsjednik Općinskog vijeća 
                  Alen Džomba
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6. 

 
Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i 

podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13) i ĉlanka 29. Statuta 
Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja, 
broj: 03/13, 05/13, 10/13, 03/15), a na prijedlog 
direktora trgovaĉkog društva GUNJANSKA 
ĈISTOĆA d.o.o. iz Gunje od 27. sijeĉnja 
2017.godine, Općinsko vijeće Općine Gunja na 
svojoj sjednici odrţanoj dana 30. sijeĉnja 2017. 
godine donijelo je: 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju izmjene cjenika za 

obavljanje javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada 

s područja Općine Gunja 
 

Članak 1. 
 

Prihvaća se predloţena izmjena cjenika 
GUNJANSKE ĈISTOĆE d.o.o. iz Gunje za 
obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja komunalnog otpada s podruĉja 
Općine Gunja; sa primjenom od 01. sijeĉnja 
2017.godine. 

 
Članak 2. 

 

Ovlašćuje se općinski naĉelnik da 
sukladno ĉlanku 33. stavak 6. Zakona o odrţivom 
gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) izda 
suglasnost davatelju javne usluge GUNJANSKA 
ĈISTOĆA d.o.o. iz Gunje na izmjenu cjenika. 
 

Članak 3. 
 

 Ova zakljuĉak stupa na snagu danom 
donošenja. 

 
                     REPUBLIKA HRVATSKA 
       VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                          OPĆINA GUNJA 
                       OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 363-01/17-01/135 
URBROJ: 2212/07-17-1 
 
U Gunji, 30. sijeĉnja 2017. godine 
 
                 Predsjednik Općinskog vijeća 
                  Alen Džomba 
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SADRŢAJ: 

 
 

1. PLAN PRIJMA u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja za 2017. Godinu 
 
 

2. ODLUKA o izmjenama Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Gunja 
 
 

3. ODLUKA o kratkoročnom zaduživanju – Okvirni kredit po transakcijskom računu 
 
 

4. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izmjene cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada 
 
 

5. ZAKLJUČAK o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Komunalnog trgovačkog 
društva Gunja d.o.o. iz Gunje za 2016. godinu 
 

6. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izmjene cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada s područja Općine Gunja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 

 

 




