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1. 
 

 Na temelju ĉlanka 10. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine« br. 86/08, 61/11), naĉelnik Općine 
Gunja donosi 
 

PLAN PRIJMA 
u sluţbu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Gunja za 2018. godinu 
 

I. 
 

 Ovim Planom prijma u službu utvrĊuje se 
prijam službenika i namještenika u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Gunja za 2018. godinu. 
Rijeĉi i pojmovi koji imaju rodno znaĉenje 
korišteni u ovom Planu prijma u službu odnose 
se jednako na muški i ženski rod, bez obzira 
jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
 

II. 
 

 Pravilnikom o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja 
predviĊeno je 11 (jedanaest) radnih mjesta, od 
toga 6. službeniĉkih i 5. namješteniĉkih radnih 
mjesta. 
 

III. 
 

 Plan prijama u službu u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Gunja sadrži: 
 

-stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja, 
- popunjenost radnih mjesta u upravnom odjelu 
službenika i namještenika pripadnicima 
nacionalnih manjina, 
- popunjenost radnih mjesta u upravnom odjelu 
službenika i namještenika osobama s 
invaliditetom, 
-potreban broj službenika i namještenika na 
neodreĊeno vrijeme, 
-potreban broj vježbenika na odreĊeno vrijeme, 
-planirano zapošljavanje službenika i 
namještenika, pripadnika nacionalnih manjina. 

IV. 
 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja 
dužan 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 2018. godinu. 
 

V. 
 

 Slobodna radna mjesta službenika 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 2018.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 službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja. 
 
 U 2018.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 sadržavati odredbu o prednosti 
pod istim uvjetima u odnosu na ostale 
kandidate u popuni radnih mjesta, 
pripadnicima bošnjaĉke nacionalne manjine.  
 

VII. 
 

 UtvrĊuje se stvarno stanje popunjenosti 
radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Gunja, te planirani prijam  
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službenika i namještenika na neodreĊeno vrijeme, vježbenika, te planirano zapošljavanje pripadnika 
nacionalnih manjina za 2018. godinu, kako slijedi: 
 

Naziv 

upravnog 

tijela 

Stvarno stanje 

popunjenosti 

radnih mjesta 

službenika i 

namještenika 

u upravnom 

odjelu na dan 

01.01.2018.   

Popunjenost 

radnih mjesta 

u upravnom 

odjelu 

službenika i 

namještenika 

pripadnicima 

nacionalnih 

manjina na 

dan 

01.01.2018. 

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 dužan 
zatražiti dodatnu suglasnost općinskog 
naĉelnika. 

IX. 
 

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

         REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
        OPĆINA GUNJA 
           OPĆINSKI NAĈELNIK 
 
KLASA: 100-01/18-01/61 
URBROJ: 2212/07-18-1 
 

Gunja, 09. sijeĉanj 2018. godine 

 
  Načelnik Općine Gunja 
           Anto Gutić, mag.nov.
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2. 

 
 Na temelju ĉlanka 49. stavka 4., ĉlanka 
51. stavka 5. i ĉlanka 62. stavka 5. Zakona o 
zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17.) i 
ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni 
vjesnik“ Općine Gunja, br. 03/13, 05/13, 10/13, 
03/15, 05/16 i 03/17) Općinsko vijeće Općine 
Gunja na svojoj 6. sjednici održanoj dana 24. 
sijeĉnja 2018. donosi: 
 

ODLUKU 
o uvjetima i naĉinu drţanja kućnih 

ljubimaca i naĉinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim ţivotinjama te 

divljim ţivotinjama 

 
DIO PRVI 

 

OPĆE ODREDBE 
 

Predmet odluke 
 

Ĉlanak 1. 
 

Ovom se Odlukom ureĊuju minimalni uvjeti i 
naĉin držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi 
posjednici moraju osigurati, naĉin kontrole 
njihovog razmnožavanja te naĉin postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama na 
podruĉju Općine Gunja ( dalje u tekstu: 
Općina). 
 

Pojmovi 
 

Ĉlanak 2. 
 

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće 
znaĉenje: 
 

1. izgubljena životinja je životinja koja je 
odlutala od vlasnika i on je traži 
 

2. kućni ljubimci su životinje koje ĉovjek drži 
zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog 
zanimanja za te životinje 
 

3. napuštena životinja je životinja koju je 
vlasnik svjesno napustio, kao i životinja 
koju je napustio zbog više sile kao što su 
bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja 
koje se vlasnik svjesno odrekao 
 

4. opasne životinje su životinje koje zbog    
neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s 
njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i 
životinja te koje pokazuju napadaĉko 
ponašanje prema ĉovjeku  
 

»opasan pas« je:»(a) bilo koja jedinka te vrste, 
podrijetlom od bilo koje pasmine koja je: 
– niĉim izazvana, napala ĉovjeka i nanijela mu 
tjelesne ozljede ili ga usmrtila, 
– niĉim izazvana napala drugog psa i nanijela 
mu teške tjelesne ozljede, 
– uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili 
zateĉena u organiziranoj borbi s drugim psom; 
(b) pas pasmine terijera tipa bull koji ne potjeĉe 
iz uzgoja iz ĉlanka 8. stavka 1. ovoga 
Pravilnika (pit bull terijer) i njegovi križanci, 
 

5. posjednik životinje odnosno kućnog 
ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka 
pravna ili fiziĉka osoba koja je kao vlasnik, 
korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno 
odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje 
 

6. prijevoz je premještanje životinja 
prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, 
ukljuĉujući postupke pri polasku i dolasku na 
krajnje odredište 
 

7. radne životinje su psi koji služe kao 
tjelesni ĉuvari i ĉuvari imovine, psi vodiĉi 
slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragaĉi i 
psi koji služe za obavljanje drugih poslova 
 

8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: 
sklonište) je objekt u kojem se smještaju i 
zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje 
gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć 
 

9. slobodnoživuće maĉke su maĉke koje su 
roĊene u divljini, nemaju vlasnika niti 
posjednika 
 

10. službene životinje su životinje koje imaju 
licencu za rad i služe za obavljanje poslova 
pojedinih državnih tijela 
 

DIO DRUGI 
 

UVJETI I NAĈIN DRŢANJA KUĆNIH 
LJUBIMACA 

 
Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca 

 
Ĉlanak 3. 

 

(1) Posjednik je dužan : 
 

1.    osigurati kućnim ljubimcima držanje u 
skladu s njihovim potrebama, a minimalno 
predviĊenim Zakonom o zaštiti životinja i 
odlukom Općine , 
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2.  psima osigurati prostor koji odgovara 
njihovoj        veliĉini (Prilog 1) i zaštitu od 
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih 
uvjeta za obitavanje, 
 

3.  psima osiguati pseću kućicu ili 
odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 
1., 
 

4.  oznaĉiti mikroĉipom pse i vakcinirati protiv 
bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu i 
propisa propisanih na temelju istog Zakona,  
 

5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po 
javnim površinama bez nadzora, 
 

6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja 
upozorava na psa, te imati ispravno zvono na 
ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima, a na ulazu 
u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan 
pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: 
»OPASAN PAS« 
 

7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć 
te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu 
bolesnih i ozlijeĊenih životinja, 
 

8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i 
pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup 
svježoj pitkoj vodi, 
 

9. redovito održavati ĉistim prostor u kojem 
borave kućni ljubimci. 
 

(2) Posjednik ne smije: 
 

1. zanemarivati kućne ljubimce  s obzirom 
na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu, 
 

2. ograniĉavati kretanje kućnim ljubimcima 
na naĉin koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili 
strah. 
 

(3) Zabranjeno je:  
 

1. životinje usmrćivati, nanositi im bol, patnju i 
ozljede te ih namjerno izlagati strahu i 
bolestima protivno odredbama Zakona o zaštiti 
životinja 
 

2. huškati životinje na druge životinje ili ĉovjeka 
ili ih obuĉavati na agresivnost, osim pri 
školovanju službenih pasa i za potrebe 
sportske radne i lovne kinologije prema 
kinološkim standardima pod vodstvom 
osposobljenih osoba 
 

3. pucanje u životinje bez obzira na vrstu 
oružja ili sprave za pucanje, osim za potrebe 
omamljivanja ili usmrćivanja životinja u skladu 
s odredbama Uredbe (EZ) br. 1099/2009 i u 
svrhu zaštite sigurnosti ljudi i životinja 

4. držati i postupati s kućnim ljubimcima na 
naĉin koji  ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, 
posebice djece te životinja. 
 

5. bacanje petardi ili drugih pirotehniĉkih 
sredstava na životinje, 
 

6. trĉanje životinja privezanih uz motorno 
prijevozno sredstvo koje je u pokretu, 
 

7. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u 
prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja 
slobodnog kretanja izvan tog prostora, 
 

8. vezati pse, osim privremeno u iznimnim 
situacijama kada ograĊivanje dijela dvorišta 
nije izvedivo. U tom sluĉaju pas se može vezati 
na naĉin da mu je omogućeno kretanje u 
promjeru 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica 
moraju biti od takvog materijala da psu ne 
nanose bol ili ozljede, 
 

9. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca 
na adresi razliĉitoj od prebivališta ili boravišta 
posjednika, osim u sluĉaju kada se radi o 
radnim psima koji ĉuvaju neki objekt ili 
imovinu, a posjednik im je dužan osigurati 
svakodnevni nadzor, 
 

10. držati kao kućne ljubimce opasne i 
potencijalno opasne životinjske vrste utvrĊene 
u Popisu opasnih i potencijalno opasnih 
životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio 
ove odluke. 
 

(4) Posjednik pasa mora odgovarajućim 
odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u 
odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da 
životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju 
pasa posjednik ne smije koristiti metode koje 
kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje 
ili strah. 
 

(5) Koordinacijska radna skupina iz ĉlanka 70. 
Zakona o zaštiti životinja može predlagati 
propisivanje uvjeta za držanje razliĉitih 
životinjskih vrsta. 
 

(6) Općina kontrolira obvezu oznaĉavanja pasa 
mikroĉipom, odnosno provjerava jesu li svi psi 
oznaĉeni mikroĉipom sukladno Pravilniku o 
oznaĉavanju pasa. 
 

(7) Općina može propisati trajnu sterilizaciju 
kao obvezan naĉin kontrole razmnožavanja, 
sukladno ĉlanku 62., stavak 5. Zakona o zaštiti 
životinja 
 

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim 
zgradama i obiteljskim kućama 
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(1) Držanje kućnih ljubimaca u zajedniĉkim 
prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, 
kretanje kućnih ljubimaca zajedniĉkim 
dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te 
obvezu ĉišćenja tih prostorija i prostora koje 
oneĉiste kućni ljubimci sporazumno utvrĊuju 
suvlasnici zgrade sukladno propisima o 
vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan 
je držati ih na naĉin da ne ometaju mir 
sustanara ili na drugi naĉin krše dogovoreni 
kućni red stambene zgrade i stanara okolnih 
nekretnina. 
 

(2) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez 
okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi 
radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih 
fiziĉkih aktivnosti. 
 

(3) Posjednici kućnih ljubimaca u stambenim 
zgradama dužni su prijaviti broj i spol pasa i 
maĉaka o kojima skrbe predstavniku stanara. 
 

(4) Predstavnik stanara u stambenoj zgradi 
dužan je jednom godišnje ili na zahtjev 
komunalnog redarstva sakupiti i javiti broj i spol 
pasa i maĉaka za svaku stambenu jedinicu 
komunalnom redarstvu. 
 

(5) Predstavnik stanara dužan je navedene 
podatke prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o 
zaštiti osobnih podataka. 
 

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne 
površine 

 
Ĉlanak 5. 

 

Pse se smije izvoditi na javne površine samo 
ako su oznaĉeni mikroĉipom, na povodcu i pod 
nadzorom posjednika, na naĉin koji ne 
ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja. 
 

Ĉlanak 6. 
 

Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor 
posjednika, na javnim površinama sukladno 
odredbama ove Odluke i drugim aktima Općine 
Gunja. 
 

Ĉlanak 7. 
 

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u 
prostorima i prostorijama javne namjene uz 
dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika 
prostora, osim  ako ovom odlukom nije 
drugaĉije odreĊeno. 

Ĉlanak 8. 
 

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na 
povodcu zabranjeno je kretanje na djeĉjim 
igralištima, cvjetnjacima, neograĊenim 

sportskim terenima, neograĊenim dvorištima 
škola i vrtića te na drugim mjestima gdje 
postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-
higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez 
dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika 
prostora. 
 

Ĉlanak 9. 
 

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugraĊana i 
drugih životinja te u svrhu prevencije 
nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je 
puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću 
javnim površinama bez prisutnosti i nadzora 
posjednika. 
 

Ĉlanak 10. 
 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri 
izvoĊenju kućnog ljubimca na javnu površinu 
nositi pribor za ĉišćenje i oĉistiti javnu površinu 
koju njegov kućni ljubimac oneĉisti. 
 

Ĉlanak 11. 
 

Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo 
javnoga prijevoza uz uvjete utvrĊene 
posebnom odlukom Općine. 
 

Ĉlanak 12. 
 

Ograniĉenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove 
odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene 
za pomoć osobama s invaliditetom. 
Postupanje s opasnim psima 
 

Ĉlanak 13. 
 

Posjednik opasnog psa dužan je provesti sve 
mjere koje su propisane Pravilnikom o 
opasnim psima. 
 

Ĉlanak 14. 
 

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u 
zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, 
a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas 
moraju biti zakljuĉana. 
 

Ĉlanak 15. 
 

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan 
pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: 
»OPASAN PAS«.  
 

Ĉlanak 16. 
 

IzvoĊenje opasnih  pasa na javne površine 
dopušteno je jedino s brnjicom u funkciji i na 
povodcu, od strane punoljetne osobe i u skladu
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s komunalnim odredbama o uvjetima i naĉinu 
držanja pasa 
 

Ĉlanak 17. 
 

(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, 
komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od 
posjednika potvrdu kojom se potvrĊuje da su 
nad psom provede sve mjere propisane 
Pravilnikom o opasnim psima.  
 

(2) Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu 
dokumentaciju, komunalni redar sastavlja 
službeni zapisnik te obavještava nadležnu 
veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje. 
Naĉin kontrole razmnožavanja kućnih 
ljubimaca 
 

Ĉlanak 18. 
 

(1) Vlasnici kućnih ljubimaca moraju osigurati 
kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim 
nadzorom.  
 

(2) Vlasnici iz stavka 1. ovoga ĉlanka koji 
nemaju prijavljen uzgoj pri nadležnom tijelu 
moraju prijaviti komunalnom redaru prije 
korištenja za razmnožavanje životinju, kućnog 
ljubimca kojeg će koristiti za razmožavanje i 
ishoditi suglasnost općinskog upravnog tijela 
nadležnog za zaštitu životinja za 
razmnožavanja pasa i maĉaka, te prijaviti 
izdavatelju suglasnosti broj roĊenih 
mladunĉadi najkasnije do trećeg dana od dana 
roĊenja. 
 

(3) Vlasnici iz stavka 1. ovoga ĉlanka moraju  
zbrinuti mladunĉad vlastitih kućnih ljubimaca. 
Ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne mogu 
zbrinuti mladunĉad kućnih ljubimaca, snose 
troškove njihova zbrinjavanja, a u sluĉaju pasa 
i troškove njihove trajne sterilizacije. 
 

(4)Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca i 
njihova prodaja s tri i više ženki iste vrste 
životinja, osim ukoliko uzgoj nije prijavljen pri 
nadležnom ministarstvu i uzgajivaĉ ne 
posjeduje rješenje nadležnog tijela. 
 

Ĉlanak 19. 
 

Posjednik je dužan držati pod kontrolom 
razmnožavanje kućnih ljubimaca i sprijeĉiti 
svako neregistrirano razmnožavanje. 
 

Ĉlanak 20. 
 

S obzirom na procjenjenu situaciju Općina 
može propisati trajnu mjeru sterilizacije kao 
obvezan naĉin kontrole razmnožavanja. 
 

Slobodnoživuće mačke 
 

Ĉlanak 21. 
 

(1) Na javnim površinama dozvoljeno je 
postavljanje hranilišta za maĉke (u daljnjem 
tekstu: hranilišta). 
 

(2) Hranilišta se postavljaju nakon provedenog 
javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za 
podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta 
koji raspisuje naĉelnik Općine Gunja (u 
daljnjem tekstu: naĉelnik). 
 

(3) Postavljanje hranilišta odobrava naĉelnik 
na prijedlog općinskog upravnog tijela 
nadležnog za zaštitu životinja uz prethodno 
mišljenje općinskog upravnog tijela nadležnog 
za komunalne poslove i Općinskog vijeća na 
podruĉju kojeg se hranilište želi postaviti. 
 

(4) U sluĉaju da općinsko upravno tijelo 
nadležno za komunalne poslove, odnosno 
općinsko vijeće daju negativno mišljenje za 
traženu lokaciju hranilišta, obvezni su predložiti 
najbližu moguću alternativnu lokaciju za 
hranilište. 
 

(5) Naĉin, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta 
propisat će se pravilnikom što ga donosi 
naĉelnik.  
 

(6) U sluĉaju sumnje u izbijanje zaraznih 
bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na 
ljude, zaštitu graĊana provode pravne osobe 
koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni 
zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim 
tijelima utvrĊenim propisima o veterinarskoj 
djelatnosti. 
 

(7) Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je 
odobreno postavljanje hranilišta ne održava 
higijenu i ĉistoću javne površine na kojoj se 
nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o 
maĉkama, komunalno redarstvo će ukloniti 
hranilište na trošak te udruge, a temeljem 
obavijesti općinskog upravnog tijela nadležnog 
za zaštitu životinja. 

 
DIO TREĆI 

 
NAĈIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I 

NAPUŠTENIM ŢIVOTINJAMA 
 

Postupanje s izgubljenim životinjama 
 

Ĉlanak 22. 
 

(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od 
tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca 
prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, 
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a u roku od 14 dana od dana gubitka psa 
veterinarskoj organizaciji ili ambulanti 
veterinarske prakse koja je ovlaštena za 
voĊenje Upisnika kućnih ljubimaca. 
 

(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave 
podataka vlasnik/posjednik nije dostavio 
zahtjev za vraćanje životinje, sklonište postaje 
vlasnik životinje te je može udomiti.  
 

(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je 
nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju 
poĉini životinja od trenutka nestanka do 
trenutka vraćanja posjedniku. 
 

Postupanje s napuštenim životinjama 
 

Ĉlanak 23. 
 

(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje 
mora u roku od tri dana od nalaska životinje 
obavijestiti sklonište za napuštene životinje, 
osim ako je životinju u tom roku vratio 
posjedniku. 
 

(2) Kontakt informacije skloništa s kojim 
Općina ima potpisan ugovor objavljen je na 
službenim Internetskim stranicama Općine. 
 

(3) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje 
mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do 
vraćanja posjedniku ili do smještanja u 
sklonište za napuštene životinje. 
 

(4) Životinja se ne smješta u sklonište ako se 
po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik 
te se životinja odmah može vratiti vlasniku, 
osim ako vlasnik odmah ne može doći po 
životinju. 
 

(5) Sve troškove skloništa za primljenu 
životinju financira Općina. 
 

(6) Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, 
dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku 
štetu koju poĉini životinja od trenutka nestanka 
do trenutka vraćanja posjedniku.  
 

DIO ĈETVRTI 
 

NAĈIN POSTUPANJA S DIVLJIM 
ŢIVOTINJAMA 

 
Divljač i zaštićene divlje vrste 

 
Ĉlanak 24. 

 

S divljaĉi izvan lovišta i zaštićenim divljim 
vrstama koje se zateknu na javnim površinama 
postupat će se po zasebnom „Programu 
zaštite divljaĉi izvan lovišta“ kao i drugim 

propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, 
veterinarstvu i lovstvu. 
 

DIO PETI 
 

ZAŠTITA ŢIVOTINJA 
 

Poticanje zaštite životinja 
 

Ĉlanak 25. 
 

Općina će prema obvezi utvrĊenoj Zakonom o 
zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih 
sugraĊana, posebice mladih, o brizi i zaštiti 
životinja (održavanjem edukacija,  seminara, 
radionica itd ). 
 

Obveza pružanja pomoći životinji 
 

Ĉlanak 26. 
 

(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeĊenu ili 
bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu 
pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam uĉiniti, 
mora joj osigurati pružanje pomoći. 
 

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik 
životinje, pružanje potrebne pomoći 
ozlijeĊenim i bolesnim životinjama mora 
organizirati i financirati Općina. 
 

(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeĊene ili 
bolesne životinje, troškove snosi posjednik. 
Korištenje životinja u komercijalne svrhe 
 

Ĉlanak 27. 
 

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje 
donacija, prošnju te izlagati ih na javnim 
površinama, sajmovima, tržnicama i sliĉno, kao 
i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe 
bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica 
lokalne samouprave.  
 

Ĉlanak 28. 
 

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na 
javnim površinama, sajmovima, tržnicama i 
svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju 
uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno 
Pravilniku o uvjetima kojemu moraju 
udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima. 

 
DIO ŠESTI 

 
NADZOR 

 
Ovlasti komunalnog redara 
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Ĉlanak 29. 
 

(1) Nadzor nad ovom odlukom provodi 
komunalni redar. U svom postupanju, 
komunalni redar je ovlašten zatražiti pomoć 
policijskih službenika ukoliko se prilikom 
provoĊenja nadzora ili izvršenja rješenja 
opravdano oĉekuje pružanje otpora. 
 

(2) Komunalni redar postupa po službenoj 
dužnosti kada uoĉi postupanje protivno ovoj 
Odluci te prema prijavi fiziĉkih ili pravnih 
osoba.  
 

(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, 
komunalni redar ima pravo i obvezu: 
 

1. pregledati isprave na temelju kojih se 
može utvrditi identitet stranke i drugih osoba 
nazoĉnih nadzoru 
2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže 
kućni ljubimci 
3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba 
4. zatražiti od stranke podatke i 
dokumentaciju 
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi 
odgovarajući naĉin 
6. oĉitati mikroĉip 
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno 
prekršajnu prijavu nadležnim tijelima 
8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu 
uvjeta u skladu s odlukom Općine pod 
prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili 
naplate kazne 
9. naplatiti novĉanu kaznu propisanu ovom 
Odlukom 
10. upozoravati i opominjati fiziĉke i pravne 
osobe 
11. narediti fiziĉkim i pravnim osobama 
otklanjanja prekršaja 
12. obavljati druge radnje u skladu sa 
svrhom nadzora. 
 

(4) O postupanju koje je protivno odredbama 
ove Odluke u svakom pojedinaĉnom sluĉaju 
komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te 
donijeti rješenje.  
 

(5) U sluĉajevima iz nadležnosti komunalnog 
redara predviĊenim ovom Odlukom komunalni 
redar može, kada je potrebno hitno 
postupanje, donijeti usmeno rješenje, o ĉemu 
je dužan sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti 
pismeno rješenje. 
 

(6) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu 
veterinarskoj inspekciji kada: 
1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni 
ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se 

može zakljuĉiti da životinja trpi bol, patnju ili 
veliki strah, da je ozlijeĊena ili da bi nastavak 
njezina života u istim uvjetima bio povezan s 
neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom 
ili je životinja opasna za okolinu 
2. posjednik nije oznaĉio mikroĉipom psa u 
roku predviĊenom Zakonom o veterinarstvu, 
odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te 
dao na uvid dokumentaciju kojom to može 
potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca) 
3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu 
koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, 
bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi 
da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog 
ljubimca bila nužna intervencija veterinarske 
inspekcije 
4. posjednik drži više od 9 životinja starijih 
od 6 mjeseci, a koje mu sklonište nije dalo na 
skrb, niti sa skloništem ima ugovor o 
zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima 
više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci u 
svrhu udomljavanja, a nema rješenje 
nadležnog tijela kojim je odobreno držanje 
životinja i potvrĊeno da su zadovoljeni svi 
uvjeti propisani važećim propisima 
5. posjednik nije ispunio uvjete propisane 
Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog 
psa. 
6. posjednik nije pravodobno zatražio 
veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i 
odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeĊenog 
kućnog ljubimca. 
7. uzgajivaĉ ne pokaže na uvid potvrdu o 
zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog 
ministarstva. 
8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio 
nestanak kućnog ljubimca 
9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je 
napustio kućnog ljubimca ili njegovu 
mladunĉad 
10. posjednik životinju koristi za 
predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe. 
 

(7) Komunalni redar dužan je obavijestiti 
policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoĉi 
situaciju koja upućuje na muĉenje ili ubijanje 
životinja.  
 

(8) U svim sluĉajevima u kojima komunalni 
redar tijekom nadzora uoĉi postupanje protivno 
Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili 
drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa 
sastavljenim zapisnikom o zateĉenom stanju 
prosljeĊuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja 
obavijest o poduzetim mjerama. 
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Žalba protiv rješenja komunalnog redara 
 

Ĉlanak 30. 
 

(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se 
izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana 
dostave rješenja. Žalba na rješenje 
komunalnog redara  ne odgaĊa izvršenje 
rješenja. 
 

(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja 
komunalnog redara odluĉuje upravno tijelo 
Županije Vukovarsko-srijemske nadležno za 
drugostupanjske poslove komunalnog 
gospodarstva. 

 
DIO ŠESTI 

 
NOVĈANE KAZNE 

 
Ĉlanak 31. 

 

(1) Sredstva naplaćena u skladu sa odlukom 
Općine za predviĊene prekršaje prihod su 
Općine Gunja i koriste se za potrebe 
zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. 
 

(2) Komunalni redar ima ovlast i dužnost 
provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom 
nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje 
protivno ovoj Odluci.  
U tu svrhu, komunalni redar može osim kazne 
izreći i usmeno upozorenje. 
 

(3) Za postupanje protivno odredbama ove 
Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 
100,00 kuna do 500,00 kuna kada: 
 

1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u 
skladu s njihovim potrebama, a minimalno 
predviĊenim Zakonom o zaštiti životinja i 
Odlukom općine (ĉl.3.st.1.toĉ.1.) 
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara 
njihovoj veliĉini (Prilog 1.) te ga nije zaštito od 
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih 
uvjeta obitavanja (ĉl.3.st.1.toĉ.2.) 
3. psu nije osigurao pseću kućicu ili 
odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1. 
(ĉl.3.st.1.toĉ.3.) 
4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po 
javnim površinama bez nadzora 
(ĉl.3.st.1.toĉ.5.) 
5. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku 
koja upozorava na psa te ne posjeduje 
ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim 
vratima i nije na na ulazu u prostor ili objekt u 
kojem se nalazi opasan pas vidno istaknuo 
upozorenje „OPASAN PAS“ (ĉl.3.st.1.toĉ.6.) 

6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i 
pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup 
svježoj pitkoj vodi (ĉl.3.st.1.toĉ.8.) 
7. redovito ne ĉisti i ne održava urednim 
prostor u kojem boravi kućni ljubimac 
(ĉl.3st.1.toĉ.9.) 
8. istrĉava kućnog ljubimca vezanjem za 
motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu 
(ĉl.3.st.3.toĉ.6.) 
9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati 
u prostorima ili dijelu dvorišta bez 
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog 
prostora(ĉl.3.st.3.toĉ.7.) 
10. veže psa, osim privremeno u iznimnim 
situacijama kada ograĊivanje dijela dvorišta 
nije izvedivo. U tom sluĉaju pas se može vezati 
na naĉin da mu je omogućeno kretanje u 
promjeru minimalno 5 metara, a sredstvo 
vezanja i ogrlica moraju biti od takvog 
materijala da psu ne nanose bol, patnju ili 
ozljeĊivanje. Posjednik će se kazniti ukoliko se 
ne drži propisanih pravila o vezanju psa. 
(ĉl.3.st.3.toĉ.8.) 
11. trajno drži kućnih ljubimaca na adresi 
razliĉitoj od prebivališta ili boravišta 
posjednika, osim u sluĉaju kada se radi o 
radnim psima koji ĉuvaju neki objekt ili 
imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu ne 
osigura svakodnevni nadzor(ĉl.3.st.3.toĉ.9.) 
12. drži kao kućne ljubimce opasne i 
potencijalno opasne životinjske vrste utvrĊene 
u Popisu opasnih i potencijalno opasnih 
životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio 
ove Odluke. (ĉl.3.st.3.toĉ.10.) 
13. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili 
školovanjem ili drugim mjerama osigurao da 
pas u odnosu na držanje i kretanje nije opasan 
za okolinu (ĉl.3.st.4.) 
14. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na 
naĉin da ne ometa mir sustanara ili na drugi 
naĉin krši dogovoreni kućni red stambene 
zgrade i stanara okolnih nekretnina(ĉl.4.st.1.) 
15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez 
okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi 
obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih 
fiziĉkih aktivnosti. (ĉl.4.st.2.) 
16. psa izvodi na javne površine gdje je to 
ovom odlukom nije dopušeno te ukoliko pas 
nije oznaĉen mikroĉipom, na povodcu i pod 
nadzorom posjednika (ĉl.5.) 
17. dozvoli da se kućni ljubimac kreće 
slobodno ili na povodcu na djeĉjim igralištima, 
cvjetnjacima, neograĊenim sportskim terenima, 
neograĊenim dvorištima škola i vrtića te na 
drugim mjestima gdje postoji opasnost 
ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti 
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i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i 
dozvole korisnika prostora.( ĉl.8.) 
18. omogući kućnom ljubimcu da samostalno 
šeće javnim površinama bez njegove 
prisutnosti i nadzora (ĉl.9.) 
19. pri izvoĊenju kućnog ljubimca na javnu 
površinu ne nosi pribor za ĉišćenje i ne oĉistiti 
javnu površinu koju njegov kućni ljubimac 
oneĉisti (ĉl.10.) 
20. vlasnik opasnog psa ne drži u 
zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, 
a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas 
nisu zakljuĉana (ĉl.14.) 
21. na ulazu u prostor u kojem se nalazi 
opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: 
»OPASAN PAS«. (ĉl.15.) 
22. izvodi opasnog psa na javne površine 
bez brnjice i na povodcu. (ĉl.16.) 
23. ne drži pod kontrolom razmnožavanje 
kućnih ljubimaca i ne sprijeĉi svako 
neregistrirano razmnožavanje. (ĉl.19.) 
24. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa 
odnosno maĉke po naredbi komunalnog 
redara,koju je propisala Općina Gunja  (ĉl.20.) 
25. naĉin, izgled i uvjeti postavljanja 
hranilišta nisu u skladu s pravilnikom što ga 
donosi općinski naĉelnik. (ĉl.21.st.5.) 
26. koristiti životinje za sakupljanje donacija, 
prošnju te izlagati ih na javnim površinama, 
sajmovima, tržnicama i sliĉno, kao u zabavne 
ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela 
jedinica lokalne samouprave po ispunjenju 
uvjeta propisnih  aktom Općine Gunja. (ĉl.27.)  
27. prodaje kućne ljubimce na javnim 
površinama, sajmovima, tržnicama i svim 
drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete 
za prodaju kućnih ljubimaca sukladno 
Pravilniku o uvjetima kojemu moraju 
udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima, 
veleprodaje i prodaje na izložbama. (ĉl. 28.) 
 

DIO SEDMI 
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Opasne i potencijalno opasne životinjeske 
vrste 

 
Ĉlanak 32. 

 

(1) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu 
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih 
vrsta (Prilog 2.), a koji pripadaju zaštićenim 
vrstama te koji su do dana stupanja na snagu 
ove odluke evidentirani u tijelu nadležnom za 
zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati 
do njihovog uginuća. 
 

(2) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu 
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih 
vrsta, a koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i 
koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke prijavi, radi evidentiranja 
upravnom odjelu Općine Gunja nadležnom za 
zaštitu životinja, posjednik može nastaviti 
držati do njihovog uginuća. 
 

Ĉlanak 33. 
 

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

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o uvjetima i naĉinu držanja kućnih 
ljubimaca, naĉinu kontrole njihova 
razmnožavanja, uvjetima i naĉinu držanja 
ograĊenih i vezanih pasa, te naĉinu postupanja 
s napuštenim i izgubljenim životinjama 
(„Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 04/15.) 
 
 
 
       REPUBLIKA HRVATSKA  
 VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA GUNJA 
                       OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/18-01/188 
URBROJ: 2212/07-18-1 
 

Gunja, 24. sijeĉnja 2018. godine 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
   Boris Nikolić 
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PRILOG 1. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15% od propisane 

uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimalna površina ograđenih 

prostora za pse 

MASA 

PASA (kg) 

MINI

MAL

NA 

POVR

ŠINA 

(m²) 

MI

NI

MA

LN

A 

VIS

IN

A 

(nat

kriv

eni, 

m) 

MIN

IMA

LNA 

ŠIRI

NA 

(m) 

do 24 kg 6,0 1,8 2,0 

25-28 kg 7,0 1,8 2,0 

29-32 kg 8,0 1,8 2,0 

od 32 kg i 

više 

8,5 1,8 2,0 

Minimalna površina ograđenih prostora (m²) u kojim 

boravi veći broj pasa 

Broj pasa u 

prostoru 

Min. površina 

- psi težine do 

16 kg 

Min. 

površina - 

psi težine 

od 17 do 

28 kg 

Min. površina 

- psi teži od 28 

kg 

2 7,5 10 13 

3 10,0 13 17 

4 12,0 15 20 

5 14,0 18 24 

6 16,0 20 27 

7 17,5 22 29 

8 19,5 24 32 

9 21 26 35 

10 23 28 37 

Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm 

Veličina psa - visina pleća u cm Veličina kućice 

do 55 cm 100 x 60 x 55 

od 56 do 65 cm 150 x 100 x 70 

od 65 cm i više 170-180 x 120 x 85 
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PRILOG 2. - POPIS OPASNIH I 
POTECIJALNO OPASNIH ŢIVOTINJSKIH 
VRSTA 
 

1. SISAVCI (Mammalia) 
1. 1. OPOSUMI (Didelphiomorphia) 
- sjevernoameriĉki oposum (Didelphis 
virginiana) 
1. 2. ZVJEROLIKI TOBOLĈARI 
(Dasyuromorphia) 
- porodica: tobolĉarske maĉake (Dasyuridae) 
1. 3. DVOSJEKUTIĆNJACI (Diprotodontia) 
- veliki crveni klokan (Macropus rufus) 
- istoĉni sivi klokan (Macropus giganteus) 
- zapadni sivi klokan (Macropus fuliginosus) 
- Macropus robustus 
1. 4. KREZUBICE (Xenarthra) 
- porodica: ljenivci (Bradypodidae) 
- porodica: mravojedi (Myrmecophagidae) 
1. 5. MAJMUNI (Primates) 
- potporodica: majmuni urlikavci (Alouattinae) 
- potporodica: majmuni hvataši i vunasti 
majmuni (Atelinae) 
- rod: kapucini (Cebidae) 
- porodica: psoglavi majmuni (Cercopithecidae) 
- porodica: giboni (Hylobatidae) 
- porodica: ĉovjekoliki majmuni (Hominidae ili 
Pongidae) 
1. 6. ZVIJERI (Carnivora) 
- porodica: psi (Canidae) - izuzev domaćeg 
psa 
- porodica: maĉke (Felidae) - ne ukljuĉuje 
domaću maĉku 
- gepard (Acinonyx jubatus) 
- pustinjski ris (Caracal caracal) 
- serval (Leptailurus serval) 
- rod: risevi (Lynx) 
- zlatna maĉka (Profelis aurata) 
- puma (Puma concolor) 
- oblaĉasti leopard (Neofelis nebulosa) 
- rod: Panthera 
- snježni leopard (Uncia uncia) 
- porodica: hijene (Hyaenidae) 
- porodica: kune (Mustelidae) 
- medojed (Mellivora capensis) 
- potporodica: smrdljivci (Mephitinae) 
- žderonja ili divovska kuna (Gulo gulo) 
- porodica: rakuni (Procyonidae) 
- porodica: medvjedi (Ursidae) 
1. 7. SLONOVI (Proboscidea) 
- sve vrste 
1. 8. NEPARNOPRSTAŠI (Perissodactyla) 
- sve vrste osim domaćih konja, domaćih 
magaraca i njihovih križanaca 
1.9. PARNOPRSTAŠI (Artiodactyla) 
- porodica: svinje (Suidae) - osim patuljastih 
pasmina svinje 

- porodica: pekariji (Tayassuidae) 
- porodica: vodenkonji (Hippopotamidae) 
- porodica: deve (Camelidae) 
- porodica: žirafe (Giraffidae) 
- porodica: jeleni (Cervidae) 
- porodica: šupljorošci (Bovidae) - izuzev 
domaćih ovaca, domaćih koza i domaćih 
goveda) 
2. PTICE (Aves) 
2. 1. Struthioniformes 
- noj (Struthio camelus) 
- emu (Dromaius novaehollandiae) 
- rod: nandui (Rhea) 
- rod: kazuari (Casuarius) 
2. 2. RODARICE (Ciconiiformes) 
- divovska ĉaplja (Ardea goliath) 
- rod: Ephippiorhynchus 
- rod: marabui (Leptoptilos) 
2. 3. ŢDRALOVKE (Gruiformes) 
- sve vrste 
2. 4. SOKOLOVKE ili GRABLJIVICE 
(Falconiformes) 
- porodica: Cathartidae 
- porodica: kostoberine (Pandionidae) 
- porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) - 
izuzev treniranih ptica koje se koriste za 
sokolarenje 
2. 5. SOVE (Strigiformes) 
- rod: ušare (Bubo) 
- rod: Ketupa 
- snježna sova (Nyctea scandiaca) 
- rod: Scotopelia 
- rod: Strix 
- rod: Ninox 
2. 6. SMRDOVRANE (Coraciiformes) 
- rod: pozemni kljunorošci (Bucorvus) 
3. GMAZOVI (Reptilia) 
3. 1. TUATARE ili PILASTI PREMOSNICI 
(Rhynchocephalia) 
- sve vrste 
3. 2. KROKODILI (Crocodylia) 
- sve vrste 
3. 3. KORNJAĈE (Chelonia ili Testudines) 
- papagajska kornjaĉa (Macrochelys ili 
Macroclemmys temmincki) 
- nasrtljiva kornjaĉa (Chelydra serpentina) 
3. 4. LJUSKAVCI (Squamata) 
- ZMIJE (Serpentes ili Ophidia) 
- porodica: boe i pitoni (Boidae) - sve vrste koje 
mogu narasti dulje od 1,5 m 
- porodica: guževi (Colubridae) - samo otrovne 
vrste 
- porodica: otrovni guževi ili guje (Elapidae) 
- porodica: ljutice (Viperidae) 
- porodica: morske zmije (Hydrophiidae) 
- porodica: jamiĉarke (Crotalidae) 
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- GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia) 
- porodica: otrovni bradaviĉari 
(Helodermatidae) 
- porodica: varani (Varanidae) - samo vrste 
koje mogu narasti duže od 100 cm 
4. VODOZEMCI (Amphibia) 
4. 1. REPAŠI (Urodela ili Caudata) 
- porodica: divovski daždevnjaci 
(Cryptobranchidae) 
4. 2. ŢABE I GUBAVICE (Anura) 
- porodica: otrovne žabe (Dendrobatidae) 
- afriĉka bikovska žaba (Pyxicephalus 
adspersus) 

- porodica: gubavice (Bufonidae), divovska 
gubavica (Bufo marinus) 
5. BESKRALJEŠNJACI 
- MEKUŠCI (Mollusca) 
- plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena 
maculosa) 
- KUKCI (Insecta) 
- sve vrste mrava i termita 
- STONOGE (Chilopoda) 
- porodica: Scolopendridae 
- PAUĈNJACI (Arachnida) 
- sve otrovne vrste 

 
_________________________________________________________________ 
 
3. 

 
 Temeljem ĉlanka 30. stavka 7. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom ("Narodne 
novine" br. 94/13. i 73/17.), ĉlanka 4. Uredbe o 
gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne 
novine" br. 50/17.) i ĉlanka 29. Statuta Općine 
Gunja („Službeni vjesnik“Općine Gunja br. 
03/13, 05/13, 10/13, 03/15, 05/16 i 03/17) 
Općinsko vijeće Općine Gunja na sjednici 
održanoj dana 24. sijeĉnja 2018.godine, 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o naĉinu pruţanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na podruĉju Općine Gunja 
 
Uvodne odredbe 
 

Ĉlanak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrĊuju se kriteriji i naĉin 
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada te povezane usluge 
odvojenog prikupljanja otpadnog papira, 
metala, stakla, plastike, tekstila, 
problematiĉnog otpada i krupnog (glomaznog) 
otpada na podruĉju Općine Gunja.  
 

Ĉlanak 2. 
 

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovoj Odluci 
imaju sljedeće znaĉenje: 
 

„Komunalni otpad“ je otpad nastao u 
kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu 

sliĉan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog 
otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.  
„Miješani komunalni otpad“ je otpad iz 
kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz 
ustanova koji je po svojstvima i sastavu sliĉan 
otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim 
postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali 
(kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu 
otpada oznaĉen kao 20 03 01.  
„Biorazgradivi komunalni otpad“ je otpad 
nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i 
sastavu sliĉan otpadu iz kućanstva, osim 
proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, 
šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži 
biološki razgradiv otpad. Biorazgradivi 
komunalni otpad u okviru javne usluge je 
biootpad i otpadni papir i karton.  
„Reciklabilni komunalni otpad“ ĉine otpadna 
plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad 
je to prikladno i druge vrste otpada koje su 
namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, 
otpadno drvo i sl.).  
„Krupni (glomazni) komunalni otpad“ je 
predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili 
mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada. 
„Problematiĉni otpad“ je opasni otpad iz 
podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji 
uobiĉajeno nastaje u kućanstvu te opasni 
otpad koji je po svojstvima, sastavu i koliĉini 
usporediv s opasnim otpadom koji uobiĉajeno 
nastaje u kućanstvu pri ĉemu se 
problematiĉnim otpadom smatra sve dok se 
nalazi kod proizvoĊaĉa tog otpada. 
„Zajedniĉki spremnik“ je pojedinaĉni 
spremnik odnosno zbroj pojedinaĉnih 
spremnika. 
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„Ugovor o korištenju javne usluge“ (u 
daljnjem tekstu: Ugovor) je ugovor izmeĊu 
davatelja javne usluge i korisnika javne usluge 
kojim se ureĊuje pružanje i korištenje javne 
usluge. 
„ugovorna kazna“je iznos odreĊen ovom 
Odlukom koji je dužan platiti korisnik usluge u 
sluĉaju kad je postupio protivno Ugovoru. 
„usluga povezana s javnom uslugom“je 
odvojeno sakupljanje komunalnog otpada 
putem reciklažnog dvorišta, mobilnog 
reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim 
površinama i kod korisnika usluge te odvojeno 
prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog 
otpada. 
„Obvezna minimalna javna usluga“ je dio 
javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi 
sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao 
ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o 
osiguranju primjene naĉela „oneĉišćivaĉ 
plaća”, ekonomski održivo poslovanje te 
sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne 
usluge. 
„Zakon“ je Zakon o održivom gospodarenju 
otpadom. 
„Uredba“ je Uredba o gospodarenju 
komunalnim otpadom. 
 

Ostali pojmovi uporabljeni u ovoj Odluci imaju 
isto znaĉenje kao pojmovi uporabljeni u 
Zakonu, Uredbi i posebnim propisima. 
 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju 
rodno znaĉenje odnose se jednako na muški i 
ženski rod. 
 

Ĉlanak 3. 
 

 Prikupljanje miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te 
odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, 
stakla, plastike, tekstila, problematiĉnog 
otpada i krupnog (glomaznog) otpada (u 
daljnjem tekstu: javna usluga) obavlja se u 
okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada 
sukladno propisanim standardima te 
podrazumijeva prikupljanje tog otpada na 
odreĊenom podruĉju pružanja javne usluge 
putem spremnika od pojedinih korisnika i 
prijevoz tog otpada do osobe ovlaštene za 
njegovu obradu. 
 

 Na podruĉju Općine Gunja javnu uslugu 
iz stavka 1. Ovoga ĉlanka pruža trgovaĉko 

društvo u vlasništvu Općine Gunja i to: 
GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o., Gunja, 
Vladimira Nazora 97 (u daljnjem tekstu: 
davatelj usluge), sukladno važećim zakonskim 
i podzakonskim propisima. 
 

Podruĉje pružanja javne usluge je podruĉje 
Općine Gunja koje obuhvaća jedno naselje: 
Gunja (u daljnjem tekstu: podruĉje općine 
Gunja). 
 

Korisnik javne usluge (fiziĉka ili pravna osoba) 
je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik 
posebnog dijela nekretnine koja se nalazi na 
podruĉju općine Gunja i korisnik te nekretnine, 
odnosno posebnog dijela nekretnine kada je 
vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela 
nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio 
na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja 
usluge (u daljnjem tekstu: korisnik usluge). 
Više korisnika usluge mogu na zahtjev, 
sukladno meĊusobnom sporazumu, zajedniĉki 
nastupati prema davatelju usluge. 

 
Ĉlanak 4. 

 

Davatelj usluge osigurava odvojenu 
primopredaju biorazgradivog komunalnog 
otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, 
problematiĉnog otpada, glomaznog otpada i 
miješanog komunalnog otpada.  
 

Miješani komunalni otpad i biorazgradivi 
komunalni otpad (u daljnjem tekstu: komunalni 
otpad) prikupljen na podruĉju Općine Gunja se, 
do poĉetka rada Županijskog centra za 
gospodarenje otpadom, doprema i odlaže na 
odlagalištu komunalnog otpada „KRAPLJA“ u 
Gunji koje se nalazi u K.O. Gunja na kĉ.br. 
1945. 
 

Ĉlanak 5. 
 

Troškovi obavljanja javne usluge odreĊuju se 
razmjerno koliĉini predanog otpada u 
obraĉunskom razdoblju, pri ĉemu je kriterij 
koliĉine otpada u obraĉunskom razdoblju 
volumen spremnika otpada i broj pražnjenja 
spremnika.  
 

Obraĉunsko razdoblje odreĊuje se u trajanju 
od jednog mjeseca što predstavlja dvanaest 
obraĉunskih razdoblja kroz kalendarsku 
godinu. 

 
 
 
 



 

 

STRANICA 15                       SLUŽBENI VJESNIK                                     BROJ 1 
 
Obveze davatelja javne usluge i usluge 
povezane s javnom uslugom 

 
Ĉlanak 6. 

 

Davatelj javne usluge i usluge povezane s 
javnom uslugom dužan je: 
1. prikupljati i odvoziti komunalni otpad na 
podruĉju općine Gunja u skladu sa Zakonom, 
Uredbom i ovom Odlukom, 
2. osigurati korisniku usluge spremnik za 
primopredaju miješanog komunalnog otpada, 
biorazgradivog komunalnog otpada i 
reciklabilnog komunalnog otpada, 
3. oznaĉiti spremnik oznakom, 
4. dostaviti korisniku usluge Obavijest o 
prikupljanju miješanog komunalnog otpada, 
biorazgradivog komunalnog otpada i 
reciklabilnog komunalnog otpada sukladno 
ĉlanku 16. Uredbe, 
5. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika 
usluge, 
6. voditi Evidenciju o preuzetom komunalnom 
otpadu u digitalnom obliku (u daljnjem tekstu: 
Evidencija) sukladno ĉlanku 17. Uredbe 
7. odgovarati za sigurnost, redovitost, i 
kvalitetu javne usluge i usluge povezane s 
javnom uslugom, 
8. osigurati provjeru da otpad sadržan u 
spremniku prilikom primopredaje odgovara 
vrsti otpada ĉija se primopredaja obavlja, 
9. izraditi Raspored prikupljanja komunalnog 
otpada za podruĉje općine Gunja (u daljnjem 
tekstu: Raspored), 
10. izraditi cjenik javne usluge, objaviti ga na 
mrežnoj stranici i za njega prije primjene 
odnosno izmjene ishoditi suglasnost općinskog 
naĉelnika Općine Gunja (u daljnjem tekstu: 
Cjenik),  
11. gospodariti s odvojeno sakupljenim 
komunalnim otpadom, ukljuĉujući preuzimanje 
i prijevoz tog otpada, sukladno propisanom 
redu prvenstva gospodarenja otpadom i na 
naĉin koji ne dovodi do miješanja odvojeno 
sakupljenog komunalnog otpada s drugom 
vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugaĉija 
svojstva 
12. javnu uslugu obavljati redovito, u skladu s 
Rasporedom te primjenjivim standardima 
propisanim za obavljanje djelatnosti. 
 

Davatelj usluge je dužan osigurati uvjete 
kojima se ostvaruje pojedinaĉno korištenje 
javne usluge ukljuĉivo i kad više korisnika 
usluge koristi zajedniĉki spremnik. 
 
Obveze korisnika usluge 

 
Ĉlanak 7. 

 

Korisnik usluge je dužan: 
1. koristiti javnu uslugu i predati miješani 
komunalni otpad i biorazgradivi komunalni 
otpad davatelju usluge na podruĉju na kojem 
se nalazi nekretnina korisnika usluge 
2. dostaviti davatelju usluge Izjavu o naĉinu 
korištenja javne usluge  (u daljnjem tekstu: 
(Izjava) 
3. preuzeti od davatelja usluge standardizirane 
spremnike za otpad, te iste spremnike držati 
na mjestu odreĊenom za njihovo držanje i ne 
premještati ih bez suglasnosti davatelja usluge 
4. omogućiti davatelju usluge pristup 
spremniku na mjestu primopredaje u sluĉaju 
kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj 
površini 
5. postupati s otpadom na obraĉunskom 
mjestu korisnika usluge na naĉin kojim se ne 
dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi 
do rasipanja otpada oko spremnika i ne 
uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog 
mirisa otpada 
6. odgovarati za postupanje s otpadom i 
spremnikom na obraĉunskom mjestu korisnika 
usluge sukladno Zakonu, Uredbi i ovoj Odluci 
7. zajedno s ostalim korisnicima usluge na 
istom obraĉunskom mjestu odgovarati za 
obveze nastale zajedniĉkim korištenjem 
spremnika sukladno Zakonu, Uredbi i ovoj 
Odluci 
8. predavati biorazgradivi komunalni otpad, 
reciklabilni komunalni otpad, problematiĉni 
otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog 
komunalnog otpada 
9. sav komunalni otpad prikupljati iskljuĉivo u 
odgovarajuće spremnike za otpad, na za to 
predviĊenim mjestima, sukladno vrsti otpada i 
namjeni spremnika, poštujući pritom propisana 
pravila o odvojenom prikupljanju razliĉite vrste 
komunalnog otpada te pravila sustava 
sakupljanja komunalnog otpada  
10. predavati problematiĉni otpad u reciklažno 
dvorište ili mobilno reciklažno dvorište 
11. predavati krupni (glomazni) komunalni 
otpad u reciklažno dvorište te jednom godišnje 
na lokaciji obraĉunskog mjesta korisnika 
usluge 
12. plaćati davatelju usluge cijenu javne 
usluge, u skladu s Cjenikom. 
 
Naĉin sakupljanja komunalnog otpada 
(miješani, biorazgradivi, reciklabilni i 
glomazni) 
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Ĉlanak 8. 
 

Spremnik za odvojeno sakupljanje komunalnog 
otpada mora udovoljavati ovoj Odluci i mora se 
nalaziti: 
– na podruĉju pružanja javne usluge 
odreĊenom ovom Odlukom 
– kod korisnika usluge i 
– na javnoj površini za odvojeno prikupljanje 
otpadnog papira, metala, plastike, stakla i 
tekstila, na primjerenoj udaljenosti od 
obraĉunskog mjesta korisnika usluge. 
 

Spremnik za problematiĉni otpad mora se 
nalaziti u reciklažnom dvorištu i mobilnom 
reciklažnom dvorištu. 
 

Spremnik za odvojeno sakupljanje komunalnog 
otpada koji je postavljen na javnoj površini 
mora na stranici s vanjske strane imati oznaku 
koja sadrži naziv osobe koja prikuplja otpad 
putem tog spremnika, naziv vrste otpada za 
koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o 
otpadu koji se sakuplja putem toga spremnika. 
 

Miješani komunalni otpad prikuplja se u 
tipiziranim plastiĉnim spremnicima za miješani 
komunalni otpad volumena 120 l.  
 

Miješani komunalni otpad prikuplja se i od 
korisnika koji na dan stupanja na snagu ove 
Odluke imaju zadužene spremnike za miješani 
komunalni otpad volumena 120 l. 
 

Iznimno, osim u navedene spremnike, miješani 
komunalni otpad se može sakupljati i odložiti u 
posebne standardizirane PVC vrećice 
zapremine 80 l i 120 l sa oznakom koja sadrži 
naziv osobe koja prikuplja otpad putem 
standardizirane PVC vrećice, ukoliko korisnik 
usluge nema mogućnost smještaja 
standardiziranog spremnika u vlastitom 
prostoru.  
 

Ĉlanak 9. 
 

Davatelj usluge je dužan u spremnike za 
odlaganje miješanog komunalnog otpada 
ugraditi ĉipove za elektroniĉko oĉitanje 
pražnjenja spremnika. 
 

Ĉlanak 10. 
 

Korisnici usluge dužni su iz miješanog 
komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, 
metal, staklo, plastiku, drvo, tekstil, 
biorazgradivi komunalni otpad, krupni 

(glomazni) komunalni otpad te problematiĉni 
otpad. 
 

Prikupljanje reciklabilnog i biorazgradivog 
komunalnog otpada obavlja se po sistemu „od 
vrata do vrata“, putem EKO otoka, reciklažnog 
dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i 
graĊevine za biološku obradu otpada 
(kompostane). Raspored odvoza reciklabilnog i 
biorazgradivog komunalnog otpada i vrste 
spremnika te adresa reciklažnog dvorišta 
navedeni su u Prilogu 2 koji je sastavni dio ove 
Odluke. 
 

Reciklabilni komunalni otpad prikuplja se u 
spremnicima i PVC vrećama. 
 

Korisnik usluge koji se odluĉi za kućno 
kompostiranje biootpada mora osigurati vlastiti 
komposter ili kompostište te to potvrditi 
potpisom Izjave o naĉinu korištenja javne 
usluge, u kojem sluĉaju davatelj usluge istom 
neće pružati uslugu odvoza biootpada.  
 

U sluĉaju pozitivnog oĉitovanja korisnika 
usluge o vlastitom kompostiranju, davatelj 
usluge izvršit će provjeru istinitosti oĉitovanja 
uvidom u komposter ili kompostište korisnika 
usluge te izdati potvrdu kao dokaz o vlastitom 
kompostiranju. 
 

Ĉlanak 11. 
 

Korisnici usluge drže spremnike za odlaganje 
komunalnog otpada u prostorima u svom 
vlasništvu odnosno prostorima koje koriste 
temeljem druge pravne osnove. 
 

Ĉlanak 12. 
 

Zaduženi spremnici za komunalni otpad 
moraju imati oznaku naziva vrste otpada za 
koju je spremnik namijenjen, oznaku davatelja 
usluge i oznaku koja je u Evidenciji o 
preuzetom komunalnom otpadu pridružena 
korisniku usluge i obraĉunskom mjestu.  
 

Spremnici za odlaganje komunalnog otpada 
vlasništvo su davatelja usluge. 
 

Ĉlanak 13. 
 

Spremnici za odlaganje miješanog 
komunalnog otpada iznose se na mjesto 
prikladno za odvoz otpada najranije veĉer uoĉi 
dana odvoza. 
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Ĉlanak 14. 
 

Sakupljeni i odloženi komunalni otpad mora se 
nalaziti u spremniku. Prilikom pražnjenja  
komunalnog otpada poklopac spremnika mora 
biti zatvoren. 
 

Korisnici usluge dužni su sakupljeni komunalni 
otpad pažljivo odlagati u spremnike za 
odlaganje komunalnog otpada tako da se isti 
ne rasipa i ne oneĉišćava okolni prostor. 
 

Korisnici usluge su dužni zadužene spremnike 
za otpad prati i održavati u ĉistom stanju, a po 
potrebi dezinficirati i deratizirati.  
 

Na zahtjev korisnika usluge spremnike će 
oprati davatelj usluge uz naplatu. 
 

Ĉlanak 15. 
 

Zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada uz 
spremnike za odlaganje komunalnog otpada, u 
nestandardizirane spremnike, kutije ili drugu 
ambalažu. 
 

Zabranjeno je oštećivati spremnike za 
odlaganje komunalnog otpada, ulijevati u njih 
tekućine, bacati žeravicu ili vruć pepeo, bacati 
ostatke životinja, graĊevinski materijal, krupnu 
ambalažu, dijelove kućnog namještaja, opasni 
otpad i ostali iskoristivi otpad. 
 

Ĉlanak 16. 
 

U sluĉaju da je dokazano da je za otuĊenje ili 
oštećenje spremnika za odlaganje komunalnog 
otpada odgovoran korisnik usluge trošak 
nabave novog spremnika snosit će korisnik 
usluge.  
 

U sluĉaju da je dokazano da je oštećenje 
spremnika za odlaganje komunalnog otpada 
uzrokovao radnik davatelja usluge, trošak 
nabave novog snosit će davatelj usluge. 
 

Ĉlanak 17. 
 

Radnici davatelja usluge dužni su pažljivo 
rukovati spremnicima za odlaganje 
komunalnog otpada, tako da se isti ne 
oštećuju, a odloženi komunalni otpad ne rasipa 
i ne oneĉišćava okolinu. 
 

Svako oneĉišćenje i oštećenje nastalo prilikom 
pružanja javne usluge radnici davatelja usluge 
dužni su odmah otkloniti. 
 

Komunalni otpad rasut oko spremnika prije 
pražnjenja i odvoza otpada, dužni su ukloniti 
korisnici usluge. 
 

Nakon pražnjenja spremnika za odlaganje 
komunalnog otpada radnici davatelja usluge su 
isti dužni vratiti na mjesto na kojem je bio 
odložen i zatvoriti poklopac. 
 

Ĉlanak 18. 
 

Pražnjenje spremnika za miješani komunalni 
otpad obavlja se putem automatskog sustava 
ugraĊenog na specijalnom vozilu za prijevoz 
otpada, te je zabranjeno ruĉno pražnjenje 
spremnika. 
 

Postupak automatskog pražnjenja spremnika 
za miješani komunalni otpad snimat će se 
kamerama ugraĊenim na specijalno vozilo za 
prijevoz otpada, a snimka se može koristiti kao 
prihvatljivi dokaz nepravilnog odlaganja 
otpada. 
 

Ĉlanak 19. 
 

U okviru sustava sakupljanja komunalnog 
otpada, davatelj usluge uz naknadu pruža 
korisniku  sljedeće usluge povezane s javnom 
uslugom: 
 

1. preuzimanje miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada koliĉine veće od volumena 
zaduženog spremnika 
2.  preuzimanje glomaznog otpada volumena 
iznad 2m³ 
 

Ĉlanak 20. 
 

Davatelj usluge osigurat će odvojeno 
sakupljanje komunalnog otpada putem 
mobilnog reciklažnog dvorišta, najmanje 
jednom svaka tri mjeseca, sve dok se na 
podruĉju općine Gunja ne osiguraju uvjeti za 
funkcioniranje reciklažnog dvorišta koje će se 
sukladno glavnom projektu izgraditi na lokaciji: 
kĉ.br. 2557/2, K.O. Gunja.  
 

Ĉlanak 21. 
 

Glomazni komunalni otpad je predmet ili tvar 
koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno 
prikupljati u sklopu javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada. Naputkom o 
glomaznom otpadu utvrĊeni su predmeti koji 
se smatraju glomaznim otpadom (namještaj, 
kuhinjska oprema, kupaonska oprema, vrtna 
oprema, podne obloge, stvari za djecu i sl.). 
 

Glomazni otpad ne ukljuĉuje tvari i predmete 
za koje je posebnim propisom odreĊeno da se 
smatraju otpadom koji se svrstava u posebnu 
kategoriju otpada (napuštena vozila, 
graĊevinski otpad, otpadne gume,opasni otpad 
i sl.).  
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Ĉlanak 22. 
 

Davatelj javne usluge je dužan u okviru javne 
usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti 
glomazni otpad od korisnika usluge na 
obraĉunskom mjestu korisnika usluge bez 
naknade. 
 

Davatelj javne usluge je dužan na zahtjev 
korisnika usluge osigurati preuzimanje 
glomaznog otpada od korisnika usluge na 
obraĉunskom mjestu korisnika usluge, pri 
ĉemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu 
prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta. 
 

Davatelj javne usluge je dužan preuzeti 
glomazni otpad od korisnika usluge na 
obraĉunskom mjestu korisnika usluge u što 
kraćem roku koji zajedniĉki odreĊuju korisnik 
usluge i davatelj usluge. 
 

Korisnik usluge glomazni otpad odlaže ispred 
vlastitog stambenog objekta. Koliĉina 
odloženog glomaznog otpada ograniĉena je na 
2m³ po odvozu. 
 

Zabranjeno je odlaganje glomaznog otpada u 
spremnike za odlaganje komunalnog otpada. 
 

Izjava o naĉinu korištenja javne usluge 
 

Ĉlanak 23. 
 

Korisnik usluge dužan je dostaviti davatelju 
usluge Izjavu. 
 

Izjava iz stavka 1. ovoga ĉlanka daje se na 
obrascu koji sadrži sljedeće: 
1. obraĉunsko mjesto 
2. podatke o korisniku usluge (ime i prezime ili 
naziv pravne osobe ili fiziĉke osobe – obrtnika 
te OIB i adresu) 
3. mjesto primopredaje 
4. udio u korištenju spremnika 
5. vrstu, zapremninu i koliĉinu spremnika 
sukladno ovoj Odluci 
6. broj planiranih primopredaja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada u obraĉunskom razdoblju 
7. oĉitovanje o kompostiranju biootpada 
8. oĉitovanje o korištenju nekretnine na 
obraĉunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju 
nekretnine 
9. obavijest davatelja javne usluge o uvjetima 
kad se Ugovor smatra sklopljenim 
10. izjavu korisnika kojom potvrĊuje da je 
upoznat s Ugovorom 
11. uvjete raskida Ugovora 
12. izvadak iz cjenika javne usluge. 
 

Broj planiranih primopredaja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada u obraĉunskom razdoblju 
iz stavka 2. toĉke 6. ovoga ĉlanka mora se 
odrediti u skladu sa sljedećom minimalnom 
uĉestalošću: 
– najmanje jednom tjedno za biootpad iz 
biorazgradivog komunalnog otpada 
– najmanje jednom mjeseĉno za otpadni papir i 
karton iz biorazgradivog komunalnog otpada 
– najmanje jednom u dva tjedna za miješani 
komunalni otpad. 
 

Ĉlanak 24. 
 

Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju 
usluge 2 (dva) primjerka potpisane Izjave u 
pisanom obliku u roku 15 (petnaest) dana od 
dana zaprimanja iste (preporuĉenom 
pošiljkom, elektroniĉkim putem, osobno), a 
davatelj usluge nakon zaprimanja Izjave dužan 
je vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave 
korisniku usluge u roku 8 (osam) dana od 
zaprimanja iste. 
 

Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja 
javne usluge o svakoj promjeni podataka iz 
Izjave u roku od 15 dana od dana kad je 
nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj 
namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u 
roku od 15 dana prije dana od kojeg će se 
primjenjivati namjeravana promjena. 
 

Sadržaj i forma Izjave definirani su u Prilogu 1 
koji ĉini sastavni dio ove Odluke. 
 

Ugovor o korištenju javne usluge smatra se 
sklopljenim: 
1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge 
Izjavu iz ĉlanka 23. Ove Odluke ili 
2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili 
zaprimanja na korištenje spremnika za 
primopredaju komunalnog otpada u sluĉaju 
kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne 
usluge Izjavu. 
 

Bitne sastojke Ugovora ĉine ova Odluka, Izjava 
i cjenik javne usluge. 
 

Davatelj javne usluge dužan je omogućiti 
korisniku usluge uvid u akte iz prethodnog 
stavka ovoga ĉlanka prije sklapanja i izmjene 
i/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika 
usluge. 
 

Dokaz o izvršenju javne usluge za korisnika 
usluge je elektronsko oĉitanje pražnjenja 
oznaĉenog spremnika putem RFID 
transpondera (''ĉip''), odnosno evidencija  
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Davatelja usluge o pražnjenju spremnika 
tijekom obraĉunskog razdoblja za pojedinog 
korisnika usluge s naznakom datuma, vremena 
i adrese pražnjenja spremnika. Kao dodatno 
prihvatljiv dokaz u sluĉaju prigovora Korisnika 
usluge može se upotrijebiti dokaz iz evidencije 
Davatelja usluge; video nadzor na vozilu i sl. 
 

Općina Gunja i davatelj javne usluge dužni su 
putem mrežne stranice, dostavom pisane 
obavijesti ili na drugi za korisnika usluge 
prikladni naĉin osigurati, da je korisnik usluge, 
prije sklapanja Ugovora ili izmjene i/ili dopune 
Ugovora, upoznat s propisanim odredbama 
koje ureĊuju sustav sakupljanja komunalnog 
otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama. 
 

Davatelj javne usluge je dužan na svojoj 
mrežnoj stranici objaviti i održavati poveznice 
na mrežne stranice Narodnih novina na kojima 
su objavljeni Zakon, Uredba, digitalnu presliku 
ove Odluke, digitalnu presliku cjenika i 
obavijest o naĉinu podnošenja prigovora 
sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim 
se ureĊuje zaštita potrošaĉa. 
 

Ĉlanak 25. 
 

Davatelj usluge je dužan primijeniti podatak iz 
Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: 
oĉitovanje korisnika usluge) kada je taj 
podatak u skladu sa Zakonom, Uredbom i 
ovom Odlukom. 
 

Ĉlanak 26. 
 

Iznimno, davatelj usluge primjenjuje podatak iz 
Izjave koji je naveo davatelj usluge (stupac: 
prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem 
sluĉaju: 
 

1. kad korisnik usluge ne dostavi davatelju 
usluge Izjavu u roku od 15 dana od dana 
zaprimanja iste, 
2. kad više korisnika usluge koristi zajedniĉki 
spremnik, a meĊu korisnicima usluge nije 
postignut dogovor o udjelima korištenja 
zajedniĉkog spremnika, na naĉin da zbroj svih 
udjela ĉini jedan, primjenjuje se prijedlog 
davatelja usluge koji je odredio volumen 
spremnika i udio korisnika usluge.  
 

Ĉlanak 27. 
 

U sluĉaju kad su korisnici usluge fiziĉke osobe 
i koriste zajedniĉki spremnik, a nije postignut 
sporazum o njihovim udjelima, davatelj usluge 
odreĊuje volumen spremnika i udio korisnika 
usluge u korištenju zajedniĉkog spremnika na 
naĉin da je kriterij za odreĊivanje udjela 

korisnika usluge omjer broja osoba u 
kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja 
osoba na obraĉunskom mjestu. Minimalno 
zaduženi volumen po korisniku usluge iznosi 
120 litara (uz odstupanje od 10% ovisno o 
tehniĉkim uvjetima). Broj osoba u kućanstvu 
korisnika usluge davatelj usluge utvrĊuje na 
temelju oĉitovanja vlasnika odnosno korisnika 
nekretnine sadržanog u Izjavi i kad je potrebno 
na temelju podataka oĉitanja mjernih ureĊaja 
za potrošnju elektriĉne energije, ili plina ili pitke 
vode ili na drugi naĉin. 
 

U sluĉaju kad su korisnici usluge fiziĉke i/ili 
pravne osobe i/ili fiziĉke osobe koje obavljaju 
samostalnu djelatnost i koriste zajedniĉki 
spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim 
udjelima, davatelj usluge odreĊuje volumen 
spremnika i udio korisnika usluge u korištenju 
zajedniĉkog spremnika na sljedeći naĉin: 
 

Davatelj usluge prvo utvrĊuje (na temelju 
oĉitovanja vlasnika odnosno korisnika 
nekretnine sadržanog u Izjavi i kada je 
potrebno na temelju podataka oĉitanja mjernih 
ureĊaja za potrošnju elektriĉne energije, ili 
plina ili pitke vode ili na drugi naĉin):  
 

- za fiziĉku osobu kao korisnika usluge, 
broj osoba u kućanstvu   
- za pravnu osobu i fiziĉku osobu koja 
obavlja samostalnu djelatnost kao korisnika 
usluge, broj zaposlenika odnosno korisnika 
nekretnine, ali ne manje od jednog po 
nekretnini   
 

Zbrojem prethodno navedenih kategorija dolazi 
se do ukupnog broja osoba na tom odreĊenom 
obraĉunskom mjestu te se udio korisnika 
usluge u korištenju zajedniĉkog spremnika 
izraĉunava na naĉin da se broj osoba po 
pojedinom korisniku usluge (fiziĉkoj osobi, 
pravnoj osobi odnosno fiziĉkoj osobi koja 
obavlja samostalnu djelatnost) stavlja u omjer 
s ukupnim brojem osoba na obraĉunskom 
mjestu. Minimalno zaduženi volumen po 
korisniku iznosi 120 litara (uz odstupanje od 
10% ovisno o tehniĉkim uvjetima). 
 

Ĉlanak 28. 
 

Izjavom se definira broj i vrsta spremnika te 
volumen spremnika kojeg koristi korisnik 
usluge, kao i udio u spremniku kojeg koristi 
korisnik usluge. 
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Ĉlanak 29. 
 

Promjena volumena i promjena pojedinaĉnog 
udjela zaduženja, prijavljuje se i dostavlja na  
obrascu davatelja usluge potpisanom od 
strane predstavnika suvlasnika višestambene 
zgrade, ukoliko je postignut dogovor o 
zajedniĉkom nastupanju prema davatelju 
usluge ili potpisom većine glasova suvlasnika 
višestambene zgrade ako nije postignut 
dogovor o zajedniĉkom nastupanju. 
 
Cijena javne usluge 
 

Ĉlanak 30. 
 

U cijenu javne usluge su ukljuĉeni troškovi 
nabave i održavanja opreme za prikupljanje 
otpada, troškovi prijevoza otpada, troškovi 
obrade otpada, troškovi nastali radom 
reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog 
dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada 
nastalog u kućanstvu na podruĉju Općine 
Gunja za koje je uspostavljeno reciklažno 
dvorište, troškovi prijevoza i obrade glomaznog 
otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge 
sukladno odredbama ove Odluke, troškovi 
voĊenja propisanih evidencija i izvješćivanja u 
vezi s javnom uslugom te drugi troškovi 
propisani Uredbom i/ili Zakonom. 
 

Davatelj usluge obraĉunava korisniku usluge 
cijenu javne usluge prikupljanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem 
tekstu: cijena javne usluge) razmjerno koliĉini 
predanog otpada u obraĉunskom razdoblju pri 
ĉemu je kriterij koliĉine otpada u obraĉunskom 
razdoblju volumen spremnika otpada i broj 
pražnjenja spremnika.  
 

Ĉlanak 31. 
 

Cijena javne usluge odreĊuje se Cjenikom.  
 

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na cjenik 
sadrži: 
– prijedlog cjenika s obrazloženjem 
– procjenu iznosa prosjeĉnog raĉuna sukladno 
prijedlogu cjenika, koji bi korisnik usluge bio 
dužan platiti davatelju javne usluge u 
obraĉunskom razdoblju 
– izjavu osobe odgovorne za zastupanje 
davatelja javne usluge da je prijedlog cjenika u 
skladu sa Zakonom, ovom Uredbom i Odlukom 
– prijedlog datuma poĉetka primjene cjenika. 
 

Zahtjev za izmjenu cjenika sadrži podatke iz 
stavka 2. ovoga ĉlanka i važeći cjenik, podatak 
o postotku promjene cijene u odnosu na 

važeću cijenu te razloge za promjenu cijene s 
detaljnim obrazloženjem. 
 

Općinski naĉelnik Općine Gunja je dužan, prije 
nego je dana suglasnost na prijedlog cjenika 
odnosno prijedlog izmjene cjenika, provjeriti da 
je prijedlog cjenika sukladan Zakonu, Uredbi i 
ovoj Odluci i da su predložene cijene takve da 
potiĉu korisnika usluge da odvojeno predaje 
biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni 
komunalni otpad, glomazni otpad i 
problematiĉni otpad od miješanog komunalnog 
otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira 
biootpad. 
 

Općinski naĉelnik Općine Gunja dužan se 
oĉitovati u roku od 15 dana od dana 
podnošenja zahtjeva za pribavljanje 
suglasnosti iz stavka 2. i 3. ovoga ĉlanka. 
 

Ako se općinski naĉelnik Općine Gunja ne 
oĉituje u roku iz prethodnog stavka ovoga 
ĉlanka, smatra se da je suglasnost dana. 
Suglasnost nije upravni akt. 
 

Davatelj javne usluge je dužan objaviti 
suglasnost na cjenik u „Službenom vjesniku“ 
Općine Gunja te obavijestiti korisnika usluge o 
cjeniku i izmjeni cjenika 30 dana prije dana 
primjene cjenika. 
 

Ĉlanak 32. 
 

Strukturu cijene javne usluge ĉini: 
- cijena obvezne minimalne javne usluge 
(CMJU),  
- cijena javne usluge za koliĉinu predanog 
komunalnog otpada (C), i  
- iznos odnosno cijena ugovorne kazne (CUK). 
 

Ukupnu cijenu javne usluge (CJU) ĉini zbroj 
cijene obvezne minimalne javne usluge 
(CMJU), cijene javne usluge za koliĉinu 
predanog komunalnog otpada (C) i cijene 
ugovorne kazne (CUK) te se izraĉunava po 
izrazu: 
 

CJU = CMJU + C + CUK 
 

Obvezna minimalna javna usluga je dio javne 
usluge koju je potrebno osigurati kako bi 
sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao 
ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o 
osiguranju primjene naĉela „oneĉišćivaĉ 
plaća“, ekonomski održivo poslovanje te 
sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne 
usluge. 
 

Cijena obvezne minimalne javne usluge 
odreĊuje se  Cjenikom. 
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Ĉlanak 33. 
 

Cijena javne usluge uvećava se za iznos 
namjenske naknade za gradnju graĊevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom koja se 
obraĉunava po jedinici volumena miješanog 
komunalnog otpada predanog davatelju usluge 
(u daljnjem tekstu: namjenska naknada).  
 

Namjenska naknada obraĉunava se putem 
raĉuna za javnu uslugu te se iskazuje 
zasebno. 
 

Jediniĉni iznos namjenske naknade (JIN) 
odreĊuje se u iznosu od 0,010 kn/l za fiziĉke 
osobe i 0,015 kn/l za pravne osobe i fiziĉke 
osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. 
 

Nadzor nad obraĉunom i naplatom namjenske 
naknade obavlja nadležno upravno tijelo 
Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 34. 
 

Cijena javne usluge za koliĉinu predanog 
komunalnog otpada odreĊuje se prema izrazu:  
 

C = JCVx BP x U 
 

pri ĉemu je: 
 

C - cijena javne usluge za koliĉinu predanog 
miješanog komunalnog otpada izražena u 
kunama 
JCV – jediniĉna cijena za pražnjenje volumena 
spremnika miješanog komunalnog otpada 
izražena u kunama sukladno Cjeniku 
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog 
komunalnog otpada u obraĉunskom razdoblju 
sukladno podacima u Evidenciji 
U – udio korisnika usluge u korištenju 
spremnika izražen kao 1/n, gdje je „n“ - broj 
korisnika usluge. 
 

Ĉlanak 35. 
 

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi 
spremnik, udio korisnika usluge u korištenju 
spremnika je jedan.  
 

Kad više korisnika usluge koriste zajedniĉki 
spremnik, zbroj udjela svih korisnika, 
odreĊenih meĊusobnim sporazumom ili 
prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi 
jedan.   
 

Ĉlanak 36. 
 

Namjenska naknada za koju se uvećava cijena 
javne usluge odreĊuje se prema izrazu: 
 

NN = JIN x V x BP 
 
pri ĉemu je: 
 

NN - namjenska naknada izražena u kunama  
JIN - jediniĉni iznos namjenske naknade 
izražen u kunama po litri 
V - volumen zaduženog spremnika izražen u 
litrama 
BP - broj pražnjenja spremnika miješanog 
komunalnog otpada u obraĉunskom razdoblju, 
sukladno podacima u Evidenciji 
 

Ĉlanak 37. 
 

Cijenu javne usluge korisnici usluge plaćaju na 
temelju mjeseĉnih raĉuna-uplatnica koje im 
davatelj usluge dostavlja svaki mjesec, a koji 
dospijevaju prema roku dospijeća iskazanom 
na svakom pojedinom raĉunu-uplatnici. U 
sluĉaju zakašnjenja sa plaćanjem 
zaraĉunavaju se zakonske zatezne kamate u 
skladu s važećim propisima.  
 

Korisnik usluge dužan je platiti davatelju 
usluge iznos cijene javne usluge za 
obraĉunsko mjesto i obraĉunsko razdoblje, 
osim ako je rijeĉ o obraĉunskom mjestu na 
kojem se nekretnina ne koristi.   
 

Ĉlanak 38. 
 

Korisnik usluge može podnijeti zahtjev za 
nekorištenje nekretnine (stan, kuća, poslovni 
prostor) ako se ista ne koristi minimalno godinu 
dana. Korisnik usluge obavezan je obavijestiti 
davatelja usluge o prestanku korištenja 
nekretnine na obrascu zahtjeva davatelja 
usluge na temelju kojega će davatelj usluge 
izdati korisniku pisano odobrenje o 
nekorištenju javne usluge za navedenu 
nekretninu. 
 

Nakon isteka 1 (jedne) godine korisnik usluge 
je dužan davatelju usluge dostaviti kopiju 
obraĉuna potrošnje elektriĉne energije izdanog 
od strane distributera elektriĉne energije iz 
kojeg je razvidno da korisnik usluge u 
razdoblju od 1 (jedne) godine nije potrošio više 
od 50 kwh elektriĉne energije. 
 

Ukoliko korisnik usluge u roku od 15 dana od 
isteka jednogodišnjeg odobrenja, ne dostavi 
traženi obraĉun, smatrat će se da je nekretninu 
koristio te će mu se za taj period obraĉunati 
ugovorna kazna sukladno Cjeniku. 
 

Nakon isteka jednogodišnjeg odobrenja, 
korisnik usluge je dužan u roku od 15 dana 
podnijeti novi zahtjev za nekorištenje 
nekretnine, u protivnom smatrat će se da 
predmetnu nekretninu koristi te će mu se za 
buduća razdoblja obraĉunavati javna usluga 
sukladno Cjeniku. 
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Ĉlanak 39. 
 

Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja 
usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u 
roku od 15 dana od dana kada je nastupila 
promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj 
promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana 
prije dana od kojeg će se primjenjivati 
namjeravana promjena. 
 

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se 
i primjenjuje od datuma prijave, odnosno od 
tekućeg mjeseca ukoliko je prijava podnesena 
do 15. dana u mjesecu, a od narednog 
mjeseca ako je podnesena nakon toga dana, 
te je iskljuĉena mogućnost retroaktivnog 
uĉinka prijave promjene. Prilikom prijave 
promjene svi dospjeli raĉuni moraju biti 
plaćeni, a prilikom konaĉnog prestanka 
korištenja javne usluge, korisnik usluge je 
dužan platiti sve do tada zaprimljene i dospjele 
raĉune, vratiti sve zadužene spremnike i tek 
tada se može brisati iz evidencije korisnika 
usluge. 
 

Ĉlanak 40. 
 

Općina Gunja preuzima obvezu plaćanja cijene 
za javnu uslugu korisnicima usluge koji primaju 
naknadu za troškove stanovanja temeljem 
rješenja Općine Gunja ako je takav zahtjev 
podnesen Općini Gunja od strane korisnika 
usluge. Odgovorna osoba nadležnog upravnog 
odjela Općine Gunja dostavljat će davatelju 
usluge mjeseĉni popis korisnika usluge za koje 
je preuzeo obvezu plaćanja, do 10.-og u 
mjesecu za prethodni mjesec. Na temelju 
dostavljenog popisa, davatelj usluge će Općini 
Gunja ispostaviti objedinjeni raĉun za izvršenu 
javnu uslugu. Sastavni dio raĉuna je 
pojedinaĉni popis korisnika usluge dostavljen 
od strane Općine Gunja.  
 

Općina Gunja dužna je voditi popis korisnika 
usluge u ĉije ime je preuzela obvezu plaćanja 
cijene za javnu uslugu koji sadrži sljedeće 
podatke: korisnik usluge, obraĉunsko 
razdoblje, cijena za javnu uslugu koju je 
Općina Gunja platila davatelju javne usluge. 
 
Viša sila 
 

Ĉlanak 41. 
 

Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim 
za kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenje 
obveza iz Ugovora koje je uzrokovano 
neoĉekivanim i nepredvidivim okolnostima 
izvan njegove razumne kontrole, kao što su 

radnje graĊanskih ili vojnih tijela, ograniĉenja 
uvedena zakonom, požar, poplava, eksplozija, 
rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni 
neredi i nemiri.  
 

U sluĉaju nastupa takvih kašnjenja u 
ispunjenju ili neispunjenja, davatelj usluge će 
bez odgode o nastupu takvih okolnosti 
obavijestiti korisnike usluga putem mrežnih 
stranica te se ispunjenje obveza davatelja 
usluge odgaĊa za vrijeme trajanja takvog 
sluĉaja više sile.  
 
Odredbe o ugovornoj kazni  
 

Ĉlanak 42. 
 

Ugovorna kazna je novĉani iznos koji je 
korisnik usluge dužan platiti u sluĉaju kad je 
postupio protivno Ugovoru (u daljnjem tekstu: 
ugovorna kazna).  
 

Smatra se da je korisnik usluge postupio 
protivno Ugovoru:  
 

- Ako ne predaje biorazgradivi, reciklabilni, 
problematiĉni i glomazni komunalni otpad 
odvojeno od miješanog komunalnog otpada 
(ĉlanak 7. toĉka 8.) te ne prikuplja komunalni 
otpad iskljuĉivo u odgovarajuće spremnike za 
otpad na za to predviĊenim mjestima, sukladno 
vrsti otpada i namjeni spremnika (ĉlanak 7. 
toĉka 9.), ugovorna kazna u iznosu od 100,00 
kn obraĉunavat će se prilikom svakog 
evidentiranog nepravilnog odlaganja  
 

- Ako poklopac zaduženog spremnika 
prilikom pražnjenja nije zatvoren uslijed 
odlaganja koliĉine otpada veće od volumena 
zadužene posude (ĉlanak 14. stavak 1.), 
ugovorna kazna u iznosu od 50,00 kn 
obraĉunavat će se prilikom svakog 
evidentiranog nepravilnog odlaganja 
 

- Ako u spremnike za odlaganje 
komunalnog otpada ulijeva tekućine, baca 
žeravicu ili vrući pepeo, ostatke uginulih 
životinja, graĊevinski materijal, krupnu 
ambalažu, dijelove kućnog namještaja, opasni 
otpad i ostali iskoristivi otpad (ĉlanak 15. 
stavak 2.), ugovorna kazna u iznosu od 200,00 
kn obraĉunavat će se prilikom svakog 
evidentiranog nepravilnog odlaganja  
 

- Ako na propisano mjesto odloži glomazni 
otpad u koliĉini većoj od 2m³(ĉlanak 22. stavak 
2.), ugovorna kazna u iznosu od 300,00 kn 
obraĉunavat će se prilikom svakog nepravilnog 
odlaganja
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- Ako je podnio zahtjev za nekorištenje 
nekretnine, a istu je koristio (ĉlanak 34. stavak 
1.), ugovorna kazna u iznosu od 500,00 kn 
obraĉunat će se jednokratno za vremenski 
period naveden u zahtjevu za nekorištenje 
nekretnine. 
 

Radi utvrĊivanja nužnih ĉinjenica, postupanje 
korisnika usluge opisano u podstavku 1., 2. i 3. 
i 4. stavka 2. ovog ĉlanka, davatelj usluge 
utvrĊivat će pregledom zapisa video nadzora 
ugraĊenim na specijalno vozilo za prijevoz 
otpada, a postupanje opisano u podstavku 5. 
uvidom u obraĉun potrošnje elektriĉne energije 
korisnika usluge na naĉin opisan u ĉlanku 38. 
ove Odluke. 
 

Ugovorna kazna se na raĉunu za javnu uslugu 
iskazuje zasebno. 
 

Ĉlanak 43. 
 

Kad više korisnika usluge koristi zajedniĉki 
spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne 
kazne, u sluĉaju kad se ne utvrdi odgovornost 
pojedinog korisnika, snose svi korisnici usluge 
koji koriste zajedniĉki spremnik, na jednake 
dijelove.  
 
Zaštita prava korisnika  
 

Ĉlanak 44. 
 

Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja 
pisanih prigovora na pruženu javnu uslugu 
poštom, telefaksom ili elektroniĉkom poštom te 
u sjedištu davatelja usluge koji je dužan na 
takve prigovore odgovoriti u roku od 15 
(petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora. 
Davatelj usluge dužan je voditi i ĉuvati pisanu 
evidenciju prigovora korisnika usluge najmanje 
godinu dana od primitka prigovora.  
 

Rok za podnošenje pisane reklamaciju na 
ispostavljeni raĉun je 15 (petnaest) dana od 
primitka raĉuna, u protivnom se smatra da je 
ispostavljeni raĉun nesporan, a priloženi 
obraĉun pravilan. 
 
Opći uvjeti korištenja javne usluge 
 

Ĉlanak 45. 
 

Opći uvjeti za pojedinaĉno korištenje javne 
usluge sadržani su u odredbama ove Odluke 
(Prilog 3) i ĉine njezin sastavni dio. 
 
Prijelazne i završne odredbe 

 
Ĉlanak 46. 

 

Davatelj usluge dužan je uspostaviti i koristiti 
digitalni sustav Evidencije iz ĉlanka 17. Uredbe 
u roku od šest mjeseci od dana stupanja na 
snagu Uredbe. 
 

Iznimno od stavka 1. ovoga ĉlanka dio 
Evidencije koji se odnosi na dokaz izvršenja 
javne usluge iz ĉlanka 17. stavka 1. podstavka 
2. toĉaka 6. i 7. Uredbe davatelj javne usluge 
dužan je uspostaviti i koristiti u roku od godine 
dana od dana stupanja na snagu Uredbe. 
 

Ĉlanak 47. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju 
važiti odredbe ĉlanka 87. Odluke o 
komunalnom redu („Službeni vjesnik“ Općine 
Gunja br. 06/15). 
 

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke, 
sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom, provodi komunalno redarstvo Općine 
Gunja. 
 

Ĉlanak 48. 
 

Na sva pitanja koja nisu ureĊena ovom 
Odlukom, a odnose se na gospodarenje 
komunalnim otpadom na podruĉju Općine 
Gunja, neposredno se primjenjuju odredbe 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(Narodne novine, br. 94/13 i 73/17) i Uredbe o 
gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne 
novine, br. 50/17). 
 

Ĉlanak 49. 
 

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

Davatelj usluge obvezan je ispuniti tehniĉko-
tehnološke uvjete naplate odvoza otpada po 
volumenu na cijelom podruĉju Općine Gunja u 
roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana 
stupanja na snagu ove Odluke.  
 

Iznimno od stavka 2. ovog ĉlanka, naplata 
odvoza otpada do zakljuĉenja pojedinaĉnih 
ugovora sukladno ovoj Odluci, naplaćivat će se 
prema dosadašnjem naĉinu naplate. 
 

Do primjene novog cjenika, sukladno ovoj 
Odluci, Zakonu i Uredbi o gospodarenju 
komunalnim otpadom, primjenjivati će se 
postojeći cjenik.
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  REPUBLIKA HRVATSKA  
 VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA GUNJA 
                       OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
 

KLASA: 363-02/18-01/189 
URBROJ: 2212/07-18-1 
 
Gunja, 24. sijeĉnja 2018. godine 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
   Boris Nikolić 

 

PRILOG 1 

 

IZJAVA 

 o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog  
komunalnog otpada 

    

Prijedlog davatelja usluge 

Očitovanje korisnika 

usluge ukoliko su 

podaci točni i ukoliko 

se slažete sa 

prijedlogom upišite  

(+) 

1. 
Obračunsko mjesto: 

(adresa nekretnine) 
    

2. Ime i prezime ili naziv pravne 

osobe ili fizičke osobe koje 

obavljaju samostalnu djelatnost 
    

OIB korisnika usluge     

Adresa korisnika usluge     

3. 
Mjesto primopredaje  

(lokacija spremnika kod 

korisnika) 
    

4. Udio u korištenju spremnika     

5. Vrsta i broj spremnika    
 

a) za individualne korisnike     

  
spremnik za miješani komunalni 

otpad 
    

  spremnik za papir     

b) 
za višestambene zgrade 

(zajednički spremnici) 
    

  
spremnik za miješani komunalni 

otpad 
    

  spremnik za papir     

  spremnik za plastiku     

  spremnik za staklo     

  spremnik za met ambalažu     

  spremnik za biootpad     

  
spremnik za biootpad - 

"Organko" 
  DA/NE 



 

 

STRANICA 25                       SLUŽBENI VJESNIK                                     BROJ 1 
 
6. 

Broj planiranih primopredaja     

Miješani komunalni otpad (MKO)      

Papir i karton     

Biootpad     

7. 
Očitovanje o vlastitom 

kompostiranjubiootpada:(korisnik ne koristi 

uslugu odvoza biootpada) 
    

8. 
Očitovanje o nekorištenju nekretnine: 

(nekorištenje nekretnine godinu dana i više. 

Zahtjev se podnosi svake godine.) 
  od______do_______ 

9. 
Obračun cijene usluge za količinu predanog 

miješanog komunalnog otpada 
Izvadak iz cjenika javne usluge 

 
 

  Cijena minimalne javne usluge (MJU): 
 

  
Jedinična cijena pražnjena volumena 

spremnika (JCV): 
  

  Ukupan volumen spremnika (V)    

  Broj pražnjenja spremnika (BP)   

  
Udio korisnika usluge u korištenju spremnika 

(U) 
  

10. Napomene korisnika usluge (promjena i dopuna podataka iz Izjave): 

11. Datum primjene Izjave   

 
DODATNE NAPOMENE ZA KORISNIKA USLUGE 

 
Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju usluge 2 primjerka potpisane Izjave u pisanom obliku u roku 15 
dana od dana zaprimanja iste (poštom, elektroniĉkim putem, osobno u prostorije davatelja usluge: 
GUNJANSKA ĈISTOĆE d.o.o., 32260 Gunja, V.Nazora 97 ). 

Davatelj usluge nakon zaprimanja Izjave dužan je korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u 
roku 8 dana od zaprimanja iste. 
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Davatelj usluge dužan je primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge (oĉitovanje korisnika 
usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, Uredbom i Odlukom. 
Ukoliko korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu u roku 15 dana od dana zaprimanja iste, 
primjenjivat će se podaci iz Izjave koje je naveo davatelj  usluge. 
 

Ukoliko se nekretnina ne koristi minimalno godinu dana ili više ili u sluĉaju kada doĊe do prestanka 
statusa korisnika usluge, smatra se da su steĉeni uvjeti za raskid . 
 

Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja  usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 
dana od dana kada je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave 
u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena. 
 

U sluĉaju pozitivnog oĉitovanja korisnika usluge o vlastitom kompostiranju, davatelj usluge izvršit će 
provjeru istinitosti oĉitovanja uvidom u komposter ili kompostište korisnika usluge, te izdati potvrdu kao 
dokaz o vlastitom kompostiranju. 
 

Korisnik usluge može se informirati o propisanim odredbama koje ureĊuju sustav sakupljanja komunalnog 
otpada (Odluka, Cjenik, Zakon i Uredba) na mrežnoj stranici davatelja usluge ili u prostorijama Gunjanske 
ĉistoće d.o.o., Gunja. 
    

Potpisom ove Izjave korisnik potvrĊuje da je upoznat sa svim odredbama Ugovora koji se smatra 
sklopljenim dostavom Izjave davatelju usluge. 
 

Ugovor o korištenju usluge smatra se sklopljenim kada korisnik usluge dostavi Izjavu ili prilikom prvog 
korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za miješani komunalni otpad ukoliko 
korisnik ne dostavi Izjavu. 
 
GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o.       Korisnik usluge: 
 
_______________________________     ________________________ 
    
   
 
U Gunji, _______________ 2018.godine   

 
 

PRILOG 2:  
 

Raspored odvoza reciklabilnog i biorazgradivog komunalnog otpada i vrste spremnika 

 
 

Vrsta 

otpada 

Višestambena zgrada Individualno stanovanje 
Vrsta spremnika/broj odvoza Vrsta spremnika/broj odvoza 

 
1. Papir Plavi PVC  spremnik 120 lit. 

1 x mjesečno 
PVC plavi spremnik 120 lit. 

1 x mjesečno 
2. Plastika PVC žuta vreća 120 lit. 

1 x mjesečno 
PVC žuta vreća 120 lit. 

1 x mjesečno 
3. Staklo PVC spremnik 1100 lit. 

EKO otok 
PVC spremnik 1100 lit. 

EKO otok 
4. Metalna 

ambalaža 
PVC spremnik 1100 lit.  

EKO otok 
PVC spremnik 1100 lit. 

EKO otok 
5. Tekstil PVC spremnik 1100 lit.  

EKO otok 
PVC spremnik 1100 lit.  

EKO otok 
6. Bio otpad Smeđi PVC spremnik 120 lit.  

1 x tjedno 
Smeđi PVC spremnik 120 lit.  

1 x tjedno 
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I. Popis adresa reciklažnih dvorišta: 
 

 

1. 
 
Reciklažno dvorište  
 

Izgradit će se na lokaciji: kč.br. 2557/2, K.O. 

Gunja 

 

 
_______________________________________________________________ 
 
4. 

 
 Na temelju ĉlanka 19. Zakona o lokalnoj i 
podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01, 60/01,  129/05,  109/07,  
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 
123/17) te ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja 
(„Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 
05/13, 10/13, 03/15, 05/16 i 03/17), Općinsko 
vijeće Općine Gunja na svojoj sjednici održanoj 
dana 24. sijeĉnja 2018. godine donijelo je: 
 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju ĉlanova 
Socijalnog vijeća Općine Gunja 

 
Ĉlanak 1. 

 

 Ovom Odlukom ureĊuje se osnivanje i 
imenovanje ĉlanova Socijalnog vijeća Općine 
Gunja (u daljnjem tekstu: „ Socijalno vijeće“), 
djelokrug i zadaće, broj ĉlanova i naĉin izbora, 
imenovanja i razrješenja ĉlanova Socijalnog 
vijeća, naĉin rada i odluĉivanja Socijalnog 
vijeća kao i druga pitanja znaĉajna za rad 
Socijalnog vijeća. 

 

Ĉlanak 2. 
 

Zadaci Socijalnog vijeća su: 
- sudjelovanje u kreiranju socijalne politike 
Općine Gunja u skladu sa zakonskim 
propisima Republike Hrvatske, 
- iniciranje donošenja odgovarajućih propisa i 
rješavanje pojedinih pitanja iz podruĉja 
socijalne skrbi u lokalnoj zajednici (socijalni 
program i sl.) te predlaganje potrebnih mjera iz 
podruĉja socijalne skrbi, 
- donošenje prijedloga odobrenja odreĊenih 
pomoći samcima i kućanstvima radi 
podmirenja troškova osnovnih životnih potreba, 
kao i pomoći radi davanja podrške u 
samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih 
potreba te njihovom aktivnom ukljuĉivanju u 
društvo, sukladno propisima o socijalnoj skrbi,  

- poticanje primjene djelotvornih mjera radi 
zaštite životnog standarda i primjerene skrbi o 
djeci bez roditelja, djeci bez odgovarajuće 
roditeljske skrbi, djeci s teškoćama u razvoju, 
djeci i mladeži s poremećajima u ponašanju, 
djeci i mladeži ovisnicima, djeci i odraslima 
žrtvama nasilja, višeĉlanim obiteljima, 
obiteljima skromnih materijalnih prilika, 
nezaposlenima, osobama narušenog zdravlja, 
osobama s invaliditetom, starijim osobama, 
invalidima iz Domovinskog rata, ĉlanovima 
obitelji invalida, poginulih i nestalih u 
Domovinskom ratu, ĉlanovima obitelji smrtno 
stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata, beskućnicima i drugim skupinama 
graĊana kojima prijeti socijalna iskljuĉenost, 
- suradnja s ustanovama socijalne skrbi, 
odgojno-obrazovnim, zdravstvenim, vjerskim i 
drugim ustanovama, te udrugama graĊana 
kako u lokalnoj zajednici tako i na svim 
razinama organiziranja u Republici Hrvatskoj, 
- izvješćuje javnost o svojoj djelatnosti putem 
web stranice Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 3. 
 

 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a 
imaju rodno znaĉenje koriste se neutralno i 
odnose se jednako na muški i ženski rod.  
 

Ĉlanak 4. 
 

 Socijalno Vijeće ima ukupno 9 (devet) 
ĉlanova; predsjednik i šest ĉlanova Vijeća. 
 Socijalno Vijeće imenuje Općinsko vijeće 
Općine Gunja i to na vrijeme od ĉetiri (4) 
godine. 
 Općinsko vijeće Općine Gunja može 
razriješiti ĉlanove Socijalnog vijeća i prije 
isteka vremena na koje su imenovani u 
slijedećim sluĉajevima:  
- na osobni zahtjev,  
- ako za to postoje opravdani razlozi, 
 - ako neopravdano ne prisustvuju 
sjednicama Socijalnog vijeća. 
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Ĉlanak 5. 
 

 U Socijalno vijeće imenuju se: 
- Boris Nikolić , predstavnik Općine Gunja, 
za predsjednika , 
- Mirza Osmanović, predstavnik sa 
podruĉja zdravstva, 
- Darija Pušeljić , predstavnica Gradskog 
društva Crvenog križa Županja, za ĉlana, 
- Dijana Petriĉević, predstavnica Centra za 
socijalnu skrb Županja, za ĉlana, 
- Stipica Mišura , predstavnik Osnovne 
škole „ Antun i Stjepan Radić“ iz Gunje, za 
ĉlana, 
- Ivan Živić, župnik , predstavnik vjerskih 
zajednica, za ĉlana, 
- Redžep Salkić , predstavnik Vijeća 
bošnjaĉke nacionalne manjine Gunja, za ĉlana. 
-            Stjepanka Leporiz, predstavnica 
udruga graĊana iz podruĉja socijalne skrbi, za  
             ĉlana, 
-  Luka Taragdžić, predstavnik udruge 
branitelja. 
 

Ĉlanak 6. 
  

 Socijalno vijeće može pravovaljano 
raspravljati i odluĉivati  ako je sjednici Vijeća 
nazoĉno više od polovice ĉlanova Vijeća.  
Socijalno vijeće donosi odluke većinom 
glasova prisutnih ĉlanova Vijeća.  
 

Ĉlanak 7. 
 

 Poĉetkom svake kalendarske godine 
Socijalno vijeće donosi Plan rada .  

 Socijalno vijeće podnosi izvješće o svom 
radu Općinskom vijeću najmanje jedanput 
godišnje, a najkasnije do 31. sijeĉnja za 
proteklu godinu. 
 

Ĉlanak 8. 
 

Administrativno - tehniĉke i druge poslove za 
potrebe Vijeća obavlja Jedinstveni upravni 
odjel Općine Gunja . 
 Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u 
Proraĉunu Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 9. 
 

 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: 550-01/18-01/190 
URBROJ: 2212/07-18-1 
 
Gunja, 24. sijeĉnja 2018. godine 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
   Boris Nikolić 
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5. 

 
 Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i 
podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 
137/15. i 123/17.), na prijedlog općinskog 
naĉelnika, Općinsko vijeće Općine Gunja na 
svoj 6. sjednici koja je održana dana 24. 
sijeĉnja 2018.godine, donijelo je: 
  

S   T   A   T   U   T 
 

O   P   Ć   I   N   E      G   U   NJ   A 
  
 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Ĉlanak 1. 

 

 Ovim Statutom podrobnije se ureĊuje 
samoupravni djelokrug i ustrojstvo Općine 
Gunja, njena obilježja, javna priznanja, 
ustrojstvo, ovlasti i naĉin rada tijela Općine 
Gunja, naĉin obavljanja poslova, oblici 
neposrednog sudjelovanja graĊana u 
odluĉivanju, provoĊenju referenduma u 
pitanjima iz samoupravnog djelokruga, 
ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim 
jedinicama lokalne i podruĉne (regionalne) 
samouprave, te druga pitanja od važnosti za 
ostvarivanje prava i obveza Općine Gunja. 
Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno 
znaĉenje odnose se jednako na muški i ženski 
rod. 
 

Ĉlanak 2. 
 

 Općina Gunja je jedinica lokalne 
samouprave. 
 Općina Gunja je pravna osoba.  
 Naziv općine je: Općina Gunja. 
 Sjedište Općine Gunja  je u Gunji, ulica 
Vladimira Nazora, broj 97. 
  

Ĉlanak 3. 
 

 Općina Gunja obuhvaća podruĉje 
katastarske općine Gunja, odnosno obuhvaća 
podruĉja omeĊena rubnim granicama 
katastarske općine Gunja. 
 Granice Općine Gunja mogu se mijenjati 
na naĉin i po postupku propisanom zakonom. 
 
II OBILJEŢJA OPĆINE GUNJA 
 

Ĉlanak 4. 
 

 Općina Gunja  ima grb i zastavu. 

 Obilježjima iz stavka 1. ovog ĉlanka 
predstavlja se Općina Gunja. 
 Izgled i oblik,  te naĉin uporabe i zaštita 
obilježja Općine Gunja, utvrĊuje se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom. 
 Grb i zastava Općine Gunja ne smiju 
sadržavati simbole protivne Ustavu Republike 
Hrvatske i drugim propisima. 

 
Ĉlanak 5. 

 

 Dan 25. srpanj obilježava se kao Dan 
Općine Gunja. 
 Povodom Dana Općine Gunja dodjeljuju 
se javna priznanja i prireĊuju druge sveĉanosti.  
 
III JAVNA PRIZNANJA 
 

Ĉlanak 6. 
 

 Općinsko vijeće dodjeljuje nagrade i 
druga javna priznanja za iznimna dostignuća i 
doprinos od osobitog znaĉenja za razvitak i 
ugled Općine Gunja, a poglavito za naroĉite 
uspjehe u unapreĊivanju gospodarstva, 
znanosti, kulture, zaštite i unapreĊivanja 
ĉovjekovog okoliša, športa, tehniĉke kulture, 
zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za 
poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. 
 Nagrada Općine Gunja je najviši oblik 
priznanja za postignute uspjehe na podruĉjima 
iz stavka 1. ovog ĉlanka. 
 

Ĉlanak 7. 
 

 Uvjeti za dodjelu nagrada i  javnih 
priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i 
postupnost njihove dodjele, tijela koja provode 
postupak i dodjeljuju priznanja, ureĊuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 

Ĉlanak 8. 
 

 Poĉasnim graĊaninom Općine Gunja 
može se proglasiti graĊanin Republike 
Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, 
znanstvenim ili politiĉkim djelovanjem znaĉajno 
pridonio napretku i ugledu Općine Gunja, 
ostvarenju i razvoju mira, demokracije i 
temeljnih ljudskih prava. 
 Poĉašću se ne stjeĉu posebna prava, 
odnosno obveze i može se opozvati ako se 
poĉastvovani pokaže nedostojnim takve 
poĉasti.  
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 Poĉasnim graĊaninom Općine Gunja ne 
može se proglasiti osoba koja ima prebivalište 
na podruĉju Općine Gunja. 
 
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUĈNE (REGIONALNE) 
SAMOUPRAVE 

 
Ĉlanak 9. 

 

 Ostvarujući zajedniĉki interes u 
unapreĊivanju gospodarskog, društvenog i 
kulturnog razvitka, Općina Gunja uspostavlja i 
održava suradnju s drugim jedinicama lokalne 
samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa 
zakonom i meĊunarodnim ugovorima. 
  

Ĉlanak 10. 
 

 Općinsko vijeće donosi odluku o 
uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju 
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i 
sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne 
samouprave, kada ocijeni da postoji dugoroĉan 
i trajan interes za uspostavljanje suradnje i 
mogućnosti za njezino razvijanje. 
 Kriterij za uspostavljanje suradnje, te 
postupak donošenja odluke ureĊuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća, u skladu 
sa svojim općim aktima i zakonom. 
 Odluku o uspostavljanju suradnje, 
odnosno sklapanju sporazuma o suradnji s 
jedinicama lokalne, odnosno regionalne 
samouprave drugih država, zajedno s tekstom 
sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku i na 
jeziku države u kojoj se nalazi jedinica lokalne, 
odnosno regionalne samouprave s kojom se 
navedeni sporazum sklapa, Općina Gunja 
dostavlja središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) 
samoupravu, koje obavlja nadzor nad 
zakonitošću ove odluke. 
 

Ĉlanak 11. 
 

 Sporazum o suradnji Općine Gunja i 
općine ili grada druge države objavljuje se  u 
„Službenom vjesniku“ Općine Gunja. 
  
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE 
GUNJA 
 

Ĉlanak 12. 
 

 Općina Gunja  je samostalna u 
odluĉivanju u poslovima iz samoupravnog 
djelokruga u skladu s Ustavom Republike 
Hrvatske i zakonom. 

 

Ĉlanak 13. 
 

 Općina Gunja u samoupravnom 
djelokrugu obavlja poslove lokalnog znaĉaja 
kojima se neposredno ostvaruju potrebe 
graĊana, a koji nisu Ustavom ili zakonom 
dodijeljeni državnim tijelima i to osobito 
poslove koji se odnose na: 
-         ureĊenje naselja i stanovanje, 
-         prostorno i urbanistiĉko planiranje, 
-         komunalno gospodarstvo, 
-         brigu o djeci, 
-         socijalnu skrb, 
-         primarnu zdravstvenu zaštitu, 
-         odgoj i osnovno obrazovanje, 
-         kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
-         zaštitu potrošaĉa, 
-         zaštitu i unapreĊenje prirodnog okoliša, 
-         protupožarnu i civilnu zaštitu, 
-         promet na svom podruĉju, 
-         ostale poslove sukladno posebnim 
zakonima. 
 

 Općina Gunja obavlja poslove iz 
samoupravnog djelokruga sukladno posebnim 
zakonima kojima se ureĊuju pojedine 
djelatnosti iz stavka 1. ovog ĉlanka. 
 Poslovi iz samoupravnog djelovanja 
detaljnije se utvrĊuju odlukama Općinskog 
vijeća i Općinskog naĉelnika u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom. 
 

Ĉlanak 14. 
 

 Općina Gunja može obavljanje pojedinih 
poslova iz svoga samoupravnog djelokruga 
organizirati zajedniĉki s drugom jedinicom 
lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 
samouprave, osobito u svrhu pripreme 
projekata za povlaĉenje novĉanih sredstava iz 
fondova Europske unije. 
 Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga na naĉin iz stavka 1. ovoga ĉlanka 
Općina Gunja i druge jedinice lokalne 
samouprave mogu osnovati zajedniĉko tijelo, 
zajedniĉki upravni odjel ili službu, zajedniĉko 
trgovaĉko društvo ili mogu zajedniĉki 
organizirati njihovo obavljanje u skladu s 
posebnim zakonima. 
 MeĊusobni odnosi Općine Gunja i drugih 
jedinica lokalne samouprave u zajedniĉkom 
organiziranju obavljanja poslova iz 
samoupravnog djelokruga ureĊuju se 
posebnim sporazumom u skladu sa zakonom, 
statutima i općim aktima. 
 O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu 
zajedniĉkog upravnog tijela iz stavka 2. ovoga 
ĉlanka odluĉuju Općinsko vijeće Općine Gunja 
i općinska vijeća drugih jedinica lokalne 
samouprave.
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 Temeljem odluke općinskih vijeća iz 
prethodnog stavka općinski naĉelnici sklopit će 
sporazum o osnivanju zajedniĉkog upravnog 
tijela kojim se propisuje financiranje, naĉin 
upravljanja, odgovornost, statusna pitanja 
službenika i namještenika i druga pitanja od 
znaĉaja za to tijelo. 
 

Ĉlanak 15. 
 

 Općinsko vijeće Općine Gunja može 
posebnom odlukom pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine, ĉije je 
obavljanje od šireg interesa za graĊane na 
podruĉju više jedinica lokalne samouprave, 
prenijeti na Vukovarsko-srijemsku županiju, u 
skladu s njezinim Statutom. 
  
VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUĈIVANJU 
 

Ĉlanak 16. 
 

 GraĊani mogu neposredno sudjelovati u 
odluĉivanju o lokalnim poslovima putem 
lokalnog referenduma i zbora  graĊana, u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Ĉlanak 17. 
 

 Referendum se može raspisati radi 
odluĉivanja o prijedlogu o promjeni Statuta 
Općine Gunja i prijedlogu općeg akta, radi 
prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o 
promjeni podruĉja Općine kao i o drugim 
pitanjima odreĊenim zakonom i ovim Statutom. 

 
Ĉlanak 18. 

 

 Na temelju odredaba zakona i ovog 
Statuta raspisivanje referenduma iz ĉlanka 17. 
ovog Statuta može predložiti najmanje jedna 
trećina ĉlanova Općinskog vijeća, općinski 
naĉelnik, 20% ukupnog broja biraĉa upisanih u 
popis biraĉa Općine Gunja.  
 Ako je raspisivanje referenduma 
predložila najmanje jedna trećina ĉlanova 
Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje 
referenduma predložio općinski naĉelnik, 
Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o 
podnesenom prijedlogu te ako prijedlog 
prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja 
prijedloga. Prijedlog za raspisivanje 
referenduma mora biti predan u pismenom 
obliku, obrazložen i potpisan od ovlaštenog 
predlagatelja. Odluka o raspisivanju 
referenduma donosi se većinom glasova svih 
ĉlanova Općinskog vijeća. 

 Ako je raspisivanje referenduma 
predložilo 20% od ukupnog broja biraĉa 
upisanih u popis biraĉa Općine Gunja, 
predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu 
državne uprave nadležnom za lokalnu i 
podruĉnu (regionalnu) samoupravu u roku od 
30 dana od zaprimanja prijedloga. Prijedlog 
mora biti predan u pisanom obliku, obrazložen 
i potpisan od potrebnog broja biraĉa u Općini 
Gunja.  
 Središnje tijelo državne uprave nadležno 
za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) samoupravu 
će u roku od 60 dana od dostave utvrditi 
ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno 
utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog 
broja biraĉa u Općini Gunja i je li 
referendumsko pitanje sukladno odredbama 
Zakona te odluku o utvrĊenom dostaviti 
Općinskom vijeću.  
 Ako središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, 
Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku 
od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv 
odluke središnjeg tijela državne uprave kojom 
je utvrĊeno da prijedlog nije ispravan nije 
dozvoljena žalba, već se može pokrenuti 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom 
Republike Hrvatske. 
 Općinsko vijeće može raspisati 
savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 
djelokruga. 
 Na postupak provoĊenja referenduma 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona 
kojim se ureĊuje provedba referenduma. 
 

Ĉlanak 19. 
 

 Općinski naĉelnik i njegov zamjenik koji 
je izabran zajedno s njim mogu se opozvati 
putem referenduma. 
 Raspisivanje referenduma za opoziv 
može predložiti: 
– 20% ukupnog broja biraĉa upisanih u popis 
biraĉa Općine Gunja u kojoj se traži opoziv 
općinskog naĉelnika i njegovog zamjenika koji 
je izabran zajedno s njim, 
– 2/3 ĉlanova Općinskog vijeća. 
 Ako je raspisivanje referenduma za 
opoziv predložilo 20% ukupnog broja biraĉa 
upisanih u popis biraĉa Općine Gunja u kojoj 
se traži opoziv, Općinsko vijeće raspisat će 
referendum za opoziv općinskog naĉelnika i 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s 
njim u skladu s ĉlankom 24. stavkom 5. 
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Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) 
samoupravi, u dijelu koji se odnosi na 
utvrĊivanje je li prijedlog podnesen od 
potrebnog broja biraĉa u jedinici. 
 Ako je raspisivanje referenduma za 
opoziv predložilo 2/3 ĉlanova Općinskog 
vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za 
opoziv općinskog naĉelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njim 
Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom 
većinom glasova svih ĉlanova Općinskog 
vijeća. 
 Referendum za opoziv ne može se 
raspisati samo za zamjenika općinskog 
naĉelnika. 
 Referendum za opoziv općinskog 
naĉelnika i njegovog zamjenika ne smije se 
raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od 
održanih izbora ni ranije održanog 
referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj 
se održavaju redovni izbori za općinskog 
naĉelnika.  
 Odluka o opozivu općinskog naĉelnika i 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s 
njim donesena je ako se na referendumu za 
opoziv izjasnila većina biraĉa koji su glasovali, 
uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 
ukupnog broja biraĉa upisanih u popis biraĉa u 
Općini Gunja. 
 

Ĉlanak 20. 
 

 Odluka o raspisivanju referenduma 
sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, 
podruĉje za koje se raspisuje referendum, 
naziv akta o kojem se odluĉuje na 
referendumu, odnosno naznaku pitanja o 
kojem će biraĉi odluĉivati, obrazloženje akta ili 
pitanja o kojima se raspisuje referendum, 
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno 
jedan ili više prijedloga o kojima će biraĉi 
odluĉivati, te dan održavanja referenduma. 
 

Ĉlanak 21. 
 

 Pravo glasovanja na referendumu imaju 
graĊani koji imaju prebivalište na podruĉju 
Općine Gunja i upisani su u popis biraĉa. 
  

Ĉlanak 22. 
 

 Odluka donesena na referendumu 
obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke 
donesene na savjetodavnom referendumu koja 
nije obvezatna. 

 
Ĉlanak 23. 

 

 Postupak provoĊenja referenduma i 
odluke donijete na referendumu podliježu 
nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi 
središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i podruĉnu (regionalnu) samoupravu. 
 

Ĉlanak 24. 
 

 Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 
mjesnih zborova graĊana o prijedlogu općeg 
akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao 
i o drugim pitanjima odreĊenim zakonom. 
 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 
1. ovog ĉlanka može dati jedna trećina 
vijećnika Općinskog vijeća i/ili općinski 
naĉelnik. 
 Općinsko vijeće dužno je razmotriti 
prijedlog iz stavka 2. ovog ĉlanka u roku od 90 
dana od zaprimanja prijedloga. 
 Odlukom iz stavka 1. ovog ĉlanka 
odreĊuju se pitanja o kojima će se tražiti 
mišljenje od mjesnih zborova graĊana te 
vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti. 
  

Ĉlanak 25. 
 

 Zbor graĊana saziva predsjednik 
Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana 
donošenja odluke Općinskog vijeća iz ĉlanka 
24. Ovoga Statuta. 
 Izjašnjavanje graĊana na zboru graĊana 
je javno, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih graĊana. 
 Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova 
graĊana ne obvezuje Općinsko vijeće. 
 

Ĉlanak 26. 
 

 GraĊani imaju pravo predlagati 
Općinskom vijeću donošenje odreĊenih akata 
ili rješavanja odreĊenog pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća. 
 Prijedlog mora biti obrazložen, potpisan i 
na njemu navedeno ime, prezime i OIB 
graĊana koji ga potpisuju. 
 Općinsko vijeće mora raspravljati o 
prijedlogu iz stavka 1. ovog ĉlanka ako 
prijedlog potpisom podrži najmanje 10% biraĉa 
upisanih u popis biraĉa Općine Gunja, te je 
dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku 
od tri mjeseca od prijema prijedloga. 
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Ĉlanak 27. 
 

 GraĊani i pravne osobe imaju pravo 
podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela 
Općine Gunja kao i na rad Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Gunja, te na 
nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima 
kada im  se obraćaju radi ostvarivanja svojih 
prava i interesa ili izvršavanja svojih 
graĊanskih dužnosti. 
 Na podnijete predstavke i pritužbe 
općinski naĉelnik, odnosno proĉelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela dužan je 
graĊanima i pravnim osobama dati odgovor u 
roku od 30 dana od dana podnošenja 
predstavke, odnosno pritužbe. 
 Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog 
ĉlanka osigurava se postavljanom knjigom za 
pritužbe na vidnom mjestu u službenim 
prostorima Općine, neposrednim usmenim 
komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima 
tijela Općine, te putem sredstava elektroniĉke 
komunikacije. 
  
VII. TIJELA OPĆINE 
 

1. OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Ĉlanak 28. 
 

 Općinsko vijeće predstavniĉko je tijelo 
graĊana i tijelo lokalne samouprave koje 
donosi akte u okviru djelokruga Općine, te 
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i 
ovim Statutom. 
 Ako zakonom ili drugim propisom nije 
jasno odreĊeno nadležno tijelo za obavljanje 
poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i 
zadaće koje se odnose na ureĊivanje odnosa 
iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su 
Općinskog vijeća, a  izvršni poslovi i zadaće u 
nadležnosti su općinskog naĉelnika. 
 Ukoliko se na naĉin propisan stavkom 2. 
ovog ĉlanka ne može utvrditi nadležno tijelo, 
poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće. 
 

Ĉlanak 29. 
 

 Općinsko vijeće donosi: 
-         Statut Općine, 
-         Poslovnik o radu Općinskog vijeća, 
-         Odluku o uvjetima, naĉinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Općine, 
-         Proraĉun i odluku o izvršavanju 
proraĉuna, 
-         Polugodišnji i Godišnji izvještaj o 
izvršenju proraĉuna, 

-         Odluku o privremenom financiranju, 
-        odluĉuje o stjecanju i otuĊivanju 
nekretnina i pokretnina te raspolaganju 
ostalom imovinom većom od vrijednosti 
utvrĊenih ĉlankom 47, stavak 2, toĉka 5, ovog 
Statuta, 
-         Odluku o promjeni granice Općine, u 
skladu sa zakonom, 
-         ureĊuje ustrojstvo i djelokrug upravnih 
odjela Općine Gunja, 
-         osniva javne ustanove, trgovaĉka 
društva i druge pravne osobe za obavljanje 
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od interesa Općine, 
-         daje prethodne suglasnosti na statute 
javnih ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 
osnivanju nije drugaĉije propisano, 
-         donosi odluke o potpisivanju sporazuma 
o suradnji s drugim jedinicama  lokalne 
samouprave, u skladu sa općim aktom i 
zakonom, 
-         raspisuje lokalni referendum, 
-         bira i razrješava predsjednika i 
potpredsjednike Općinskog vijeća, 
-         osniva radna tijela, bira i razrješava 
predsjednike i ĉlanove radnih tijela Općinskog 
vijeća, 
-         odluĉuje o pokroviteljstvu,  
-         donosi Pravilnik o naĉinu i mjerilima za 
dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna 
priznanja, 
-         donosi odluke i druge opće akte kojima 
ureĊuje pitanja iz samoupravnog djelokruga 
Općine, 
-     obavlja i druge poslove koji su zakonom ili 
drugim propisom stavljeni u djelokrug 
Općinskog vijeća. 
 

 U vrijeme kada Općinsko vijeće ne 
zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u 
ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo 
društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili 
druge manifestacije od znaĉaja za Općinu 
Gunja. O preuzetom pokroviteljstvu 
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na 
prvoj slijedećoj sjednici Općinskog vijeća. 
 Općinsko vijeće donosi odluke većinom 
glasova ako je na sjednici nazoĉna većina 
ĉlanova Općinskog vijeća. 
 Statut Općine Gunja, proraĉun i godišnji 
izvještaj o izvršenju proraĉuna donose se 
većinom glasova svih ĉlanova Općinskog 
vijeća. 
 Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se 
odrediti druga pitanja o kojima se odluĉuje 
većinom glasova svih ĉlanova Općinskog 
vijeća. 
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 Ĉlanovi Općinskog vijeća mogu 
općinskom naĉelniku postavljati pitanja o 
njegovu radu. 
 Pitanja mogu biti postavljena usmeno na 
sjednicama Općinskog vijeća ili u pisanom 
obliku posredstvom predsjednika Općinskog 
vijeća sukladno odredbama poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 30. 
 

 Općinsko vijeće ima predsjednika i 
potpredsjednika koji se biraju većinom glasova 
svih ĉlanova Općinskog vijeća. 
 Funkcija predsjednika i potpredsjednika 
vijeća je poĉasna i za to obnašatelji funkcije ne 
primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik 
imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj 
odluci Općinskog vijeća. 
 

Ĉlanak 31. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća: 
-         predstavlja i zastupa Općinsko vijeće, 
-         saziva i organizira, te predsjedava 
sjednicama Općinskog vijeća, 
-         predlaže dnevni red Općinskog vijeća, 
-         upućuje prijedloge ovlaštenih 
predlagatelja u propisani postupak, 
-         brine o postupku donošenja odluke i 
općih akata, 
-         održava red na sjednici Općinskog 
vijeća, 
-         usklaĊuje rad radnih tijela, 
-         potpisuje odluke i akte koje donosi 
Općinsko vijeće, 
-         dostavlja statut, poslovnik, proraĉun ili 
drugi opći akt predstojniku ureda državne 
uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji (u 
daljnjem tekstu: predstojnik) zajedno s 
izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na 
postupak donošenja općih akata propisan 
statutom i poslovnikom, a u roku od 15 dana 
od dana donošenja općeg akta, te je obvezan 
iste akte bez odgode dostaviti općinskom 
naĉelniku, 
-         brine o suradnji Općinskog vijeća i 
općinskog naĉelnika, 
-         brine se o zaštiti prava ĉlanova 
Općinskog vijeća, 
-         obavlja i druge poslove odreĊene 
zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća. 

 Predsjednik Općinskog vijeća saziva 
sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a 
najmanje jednom u tri mjeseca. 
 Predsjednik je dužan sazvati sjednicu 
Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev 
najmanje jedne trećine ĉlanova Općinskog 
vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 
 Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne 
sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka 
ovoga ĉlanka, na obrazloženi zahtjev najmanje 
jedne trećine ĉlanova Općinskog vijeća, 
sjednicu će sazvati općinski naĉelnik u roku od 
8 dana. 
 Nakon proteka rokova iz stavka 3. i 4. 
ovoga ĉlanka sjednicu može sazvati, na 
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine 
ĉlanova Općinskog vijeća, ĉelnik središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 
podruĉnu (regionalnu) samoupravu. 
 Sjednica predstavniĉkog tijela sazvana 
sukladno odredbama stavka 3., 4. I 5. ovog 
ĉlanka mora se održati u roku od 15 dana od 
dana sazivanja. 
 Sjednica sazvana protivno odredbama 
ovoga ĉlanka smatra se nezakonitom, a 
doneseni akti ništavima. 
 Sjednice Općinskog vijeća su javne. 
Nazoĉnost javnosti može se iskljuĉiti samo 
iznimno, u sluĉajevima predviĊenim posebnim 
zakonima i općim aktom Općine. 
 Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje 
općinski naĉelnik te njegov zamjenik. 
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se 
javno, ako Općinsko vijeće ne odluĉi da se, u 
skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom, o 
nekom pitanju glasuje tajno. 
 Sjednice Općinskog vijeća mogu se 
sazivati i elektroniĉkim putem. 
 

Ĉlanak 32. 
 

 Općinsko vijeće ĉini 13 ĉlanova . 
 Općinsko vijeće može imati i više od 13 
ĉlanova ako je to nužno potrebno da bi se 
osigurala odgovarajuća zastupljenost 
nacionalne manjine Bošnjaka i drugih u 
Općinskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu 
o pravima nacionalnih manjina. 
 

Ĉlanak 33. 
 

 Općinsko vijeće smatra se konstituiranim 
izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj 
je nazoĉna većina ĉlanova Općinskog vijeća.
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Ĉlanak 34. 
 

 Pripadnicima Bošnjaka i drugih 
nacionalnih manjina jamĉi se zastupljenost u 
Općinskom vijeću razmjerno njihovom udjelu u 
stanovništvu Općine Gunja, što prema 
postotnom udjelu pripadnika nacionalne 
manjine Bošnjaka u Općini Gunja ĉine ĉetiri 
vijećniĉka mjesta, sukladno Ustavnom zakonu 
o pravima nacionalnih manjina. 
 

Ĉlanak 35. 
 

 Mandat ĉlana Općinskog vijeća 
izabranog na redovnim izborima traje do dana 
stupanja na snagu odluke Vlade Republike 
Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih 
izbora koji se održavaju svake ĉetvrte godine 
sukladno odredbama zakona kojim se ureĊuju 
lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju predstavniĉkog tijela sukladno 
odredbama ovoga Zakona. 
 Mandat ĉlana Općinskog vijeća 
izabranog na prijevremenim izborima traje do 
isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća 
izabranog na redovnim izborima koji se 
održavaju svake ĉetvrte godine sukladno 
odredbama zakona kojim se ureĊuju lokalni 
izbori, odnosno do dana stupanja na snagu 
odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju predstavniĉkog tijela sukladno 
odredbama ovoga Zakona. 
 Ĉlan Općinskog vijeća dužnost obavlja 
poĉasno i za to ne prima plaću. 
 Ĉlan Općinskog vijeća ima pravo na 
naknadu u skladu s posebnom odlukom 
Općinskog vijeća. 
 Ĉlanovi Općinskog vijeća nemaju 
obvezujući mandat i nisu opozivi. 
  

Ĉlanak 36. 
 

 Ĉlanu Općinskog vijeća prestaje mandat 
prije isteka vremena na koji je izabran: 
-         ako podnesu ostavku koja je zaprimljena 
najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja 
sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod 
javnog bilježnika najranije osam dana prije 
podnošenja iste, 
-         ako mu je pravomoćnom sudskom 
odlukom oduzeta odnosno ograniĉena 
poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti 
sudske odluke, 

-         ako je pravomoćnom sudskom 
presudom osuĊen na bezuvjetnu kaznu 
zatvora u trajanju duže od šest mjeseci, danom 
pravomoćnosti presude, 
-         ako odjavi prebivalište s podruĉja 
Općine Gunja, danom odjave prebivališta, 
-         ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se ureĊuje 
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog 
prestanka, 
-         smrću. 
Predsjedniku i ostalim izabranim dužnosnicima 
Općinskog vijeća prava na temelju obavljanja 
dužnosti prestaju: 
– istekom mandata, osim kada je posebnim 
zakonom drukĉije odreĊeno, 
– danom donošenja odluke o razrješenju od 
dužnosti kada ih je Općinsko vijeće razriješilo 
prije isteka mandata Općinskog vijeća, ako 
odlukom o razrješenju nije drugaĉije odreĊeno, 
– danom kada Općinsko vijeće utvrdi ĉinjenicu 
podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije 
tridesetog dana od dana podnošenja ostavke, 
– danom stupanja na snagu odluke o 
raspuštanju Općinskog vijeća, odnosno odluke 
o raspisivanju redovnih izbora. 
 

Ĉlanak 37. 
 

 Ĉlan Općinskog vijeća ne može biti 
kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji 
drugi naĉin, zbog glasovanja, izjava ili 
iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama 
Općinskog vijeća. 
 Ĉlanu Općinskog vijeća koji za vrijeme 
trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti 
koja se prema odredbama posebnog zakona 
smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja 
nespojive dužnosti mandat miruje, a za to 
vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s 
odredbama posebnog zakona.  
 Po prestanku obnašanja nespojive 
dužnosti, ĉlan Općinskog vijeća nastavlja s 
obnašanjem dužnosti ĉlana Općinskog vijeća, 
ako podnese pisani zahtjev predsjedniku 
Općinskog vijeća u roku od osam dana od 
dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti.  
 Mirovanje mandata prestaje osmog dana 
od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
 Nastavljanje obnašanja dužnosti ĉlana 
Općinskog vijeća na temelju prestanka 
mirovanja mandata može se tražiti jedanput u 
tijeku trajanja mandata. 
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Ĉlanak 38. 
 

 Ĉlan Općinskog vijeća ima prava i 
dužnosti: 
-         sudjelovati na sjednicama Općinskog 
vijeća, 
-         raspravljati i glasovati o svakom pitanju 
koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog 
vijeća, 
-         predlagati Vijeću donošenje akata, 
podnositi prijedloge akata i podnositi 
amandmane na prijedloge akata, 
-         postavljati pitanja iz djelokruga rada 
Općinskog vijeća, 
-         postavljati pitanja općinskom naĉelniku i 
zamjeniku općinskog naĉelnika, 
-         sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 
radnim tijelima kojih je ĉlan glasovati, 
-         tražiti i dobiti podatke potrebne za 
obavljanje dužnosti ĉlana Općinskog vijeća od 
tijela Općine. 
 Ĉlan Općinskog vijeća ne može biti 
pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost 
za izgovorene rijeĉi i za glasovanje na sjednici 
Općinskog vijeća. 
 Ĉlan Općinskog vijeća dužan je ĉuvati 
tajnost podataka koji su kao tajni odreĊeni s 
pozitivnim propisima, a za koje sazna za 
vrijeme obnašanja dužnosti ĉlana Općinskog 
vijeća. 
 Ĉlan Općinskog vijeća ima prava i 
dužnosti utvrĊene odredbama zakona, ovog 
Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća. 
 

Ĉlanak 39. 
 

 Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije 
se ureĊuje naĉin konstituiranja, sazivanja, rad i 
tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti ĉlanova Općinskog vijeća, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika 
Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i naĉin 
rada radnih tijela, naĉin i postupak donošenja 
akata Općinskog vijeća, postupak izbora i 
razrješenja, sudjelovanje graĊana na 
sjednicama te druga pitanja od znaĉaja za rad 
Općinskog vijeća. 
 Poslovnik se donosi većinom glasova 
svih ĉlanova Općinskog vijeća. 
  

2.  RADNA TIJELA 
 

Ĉlanak 40. 
 Radna tijela Općinskog vijeća su: 
-         Odbor za izbor i imenovanja, 
-         Odbor za Statut i Poslovnik, 
-         Odbor za proraĉun i financije, 

-         Odbor za predstavke i pritužbe, 
-         Mandatna komisija. 

 
Ĉlanak 41. 

 

 Odbor  za izbor i imenovanja, predlaže: 
-         izbor i razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća, 
-         izbor i razrješenje ĉlanova radnih tijela 
Općinskog vijeća, 
-         imenovanje i razrješenje i drugih osoba 
odreĊenih ovim Statutom i drugim odlukama 
Općinskog vijeća, 
-         propise o primanjima vijećnika, te 
naknade troškova vijećnicima za rad u 
Općinskom vijeću. 
 Odbor za izbor i imenovanja ima 
predsjednika i dva ĉlana. 
  

Ĉlanak 42. 
 

 Odbor za Statut i Poslovnik: 
-         predlaže Statut Općine i Poslovnik 
Općinskog vijeća, 
-         predlaže pokretanje postupaka za 
izmjenu Statuta, odnosno Poslovnika 
Općinskog vijeća, 
-         razmatra prijedloge odluka i drugih općih 
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu 
njihove usklaĊenosti s Ustavom i pravnim 
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade 
i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom 
vijeću, 
-         obavlja i druge poslove odreĊene ovim 
Statutom. 
 Odbor za statut i poslovnik ima 
predsjednika i dva ĉlana. 
 

Ĉlanak 43. 
 

 Odbor za proraĉun i financije: 
raspravlja o proraĉunu i  financijama Općine, 
zauzima stavove te daje mišljenja o pitanjima 
koja se odnose na; proraĉun, stanje o 
prihodima i rashodima Općine, ostalim 
pitanjima financiranja i financijskog poslovanja 
Općine. 
 Odbor za proraĉun i financije ima 
predsjednika i dva ĉlana. 
 

Ĉlanak 44. 
 

 Odbor za predstavke i pritužbe: 
razmatra predstavke i pritužbe i prijedloge 
graĊana, postupa u njihovom rješavanju i po 
potrebi pokreće pred Općinskim vijećem 
raspravu u cilju njihovog rješavanja. 
 Odbor za predstavke i pritužbe ima 
predsjednika i dva ĉlana.
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Ĉlanak 45. 
 

 Mandatna komisija: 
-         na konstituirajućoj sjednici obavještava 
Općinsko vijeće o provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, 
temeljem objavljenih rezultata nadležnog 
izbornog povjerenstva o provedenim izborima, 
-         obavještava Općinsko vijeća o 
podnesenim ostavkama na vijećniĉku dužnost, 
te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 
poĉinju obavljati vijećniĉku dužnost, 
-         obavještava Općinsko vijeća o mirovanju 
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika 
koji  umjesto njih poĉinju obavljati vijećniĉku 
dužnost, 
-         obavještava Općinsko vijeća o 
prestanku mirovanja mandata vijećnika, 
-         obavještava Općinsko vijeće o 
prestanku mandata kada se ispune zakonom 
predviĊeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće 
da su ispunjeni zakonski uvjeti za poĉetak 
mandata zamjeniku vijećnika. 
 Mandatna komisija ima predsjednika i 
dva ĉlana. 
  

Ĉlanak 46. 
 

 Općinsko vijeće može uz radna tijela 
osnovana ovim Statutom osnivati i druga 
stalna i povremena radna tijela u svrhu 
pripreme odluka iz djelokruga Općinskog 
vijeća, davanja mišljenja i prijedloga u svezi 
pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog 
vijeća. 
 Sastav, broj ĉlanova, djelokrug i naĉin 
rada tijela iz stavka 1. ovoga ĉlanka utvrĊuju 
se poslovnikom ili posebnom odlukom o 
osnivanju radnog tijela. 
 

Ĉlanak 46.a. 
 

 Savjet mladih Općine Gunja kao 
savjetodavno tijelo Općine Gunja promiĉe i 
zagovara prava, potrebe i interese mladih na 
lokalnoj razini. 
 Osnivanje, djelokrug rada, postupak 
izbora ĉlanova i njihovih zamjenika te druga 
pitanja od znaĉaja za rad Savjeta mladih 
Općine Gunja ureĊuju se Odlukom o osnivanju 
Savjeta mladih Općine Gunja I posebnim 
zakonom.  

 
3. OPĆINSKI  NAĈELNIK 

 
Ĉlanak 47. 

 Općinski naĉelnik je izvršno tijelo i 
nositelj izvršne vlasti Općine Gunja, te zastupa 
Općinu Gunja. Mandat općinskog naĉelnika 
traje ĉetiri godine. 
 Općinski naĉelnik: 
1. priprema prijedloge općih akata, utvrĊuje 
prijedlog proraĉuna Općine i izvršavanja 
proraĉuna Općine , 
2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 
Općinskog vijeća, 
3. usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine 
Gunja u obavljanju poslova iz njihovoga 
samoupravnog djelokruga te nadzire njihov 
rad, 
4. upravlja nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu Općine Gunja kao i njezinim 
prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i 
ovim Statutom, 
5. odluĉuje o stjecanju i otuĊivanju nekretnina i 
pokretnina Općine Gunja i drugom 
raspolaganju imovinom u skladu s zakonom, 
ovim Statutom i posebnim propisima, 
6. imenuje i razrješuje predstavnike Općine 
Gunja u tijelima javnih ustanova, trgovaĉkih 
društava i drugih pravnih osoba iz ĉlanka 35. 
stavka 1. toĉke 5. Zakona o lokalnoj i 
podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako 
posebnim zakonom nije drugaĉije odreĊeno, 
7. upravlja prihodima i rashodima Općine, 
8. upravlja raspoloživim novĉanim sredstvima 
na raĉunu proraĉuna Općine, 
9. odluĉuje o davanju suglasnosti za 
kratkoroĉno zaduživanje pravnim osobama u 
većinskom  izravnom ili neizravnom vlasništvu 
Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje 
ustanova kojih je osnivaĉ Općina, 
10. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za 
upravne odjele Općine, 
11. imenuje i razrješava proĉelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela, 
12. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 
13. utvrĊuje Plan prijema u službu u upravne 
odjele Općine, 
14. predlaže izradu prostornog plana kao i 
njegove izmjene i dopune na temelju 
obrazloženih    
      i argumentiranih prijedloga fiziĉkih i pravnih 
osoba, 
15. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 
drugi ovlašteni predlagatelji, 
16. u sluĉaju sprijeĉenosti ovlašćuje osobe za 
zastupanje Općine Gunja, 
17. obavlja i druge poslove utvrĊene zakonom, 
ovim Statutom i drugim propisima. 
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 U sluĉaju iz stavka 2. toĉke 5. ovoga 
ĉlanka općinski naĉelnik može odluĉivati o 
visini pojedinaĉne vrijednosti do najviše 0,5% 
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se odluĉuje 
o stjecanju i otuĊivanju pokretnina i nekretnina, 
odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako 
je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski 
naĉelnik može odluĉivati najviše do 
1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 
70.000,00 kuna, tada može odluĉivati najviše 
do 70.000,00 kuna.  
 Stjecanje i otuĊivanje nekretnina i 
pokretnina te drugo raspolaganje imovinom 
mora biti planirano u proraĉunu Općine i 
provedeno u skladu sa zakonom. 
 O stjecanju i otuĊivanju nekretnina i 
pokretnina te drugom raspolaganju imovinom 
većom od vrijednosti utvrĊenih stavkom 3. 
ovoga ĉlanka odluĉuje Općinsko vijeće. 
 Odluku o imenovanju i razrješenju iz 
stavka 2. toĉke 6. ovoga ĉlanka općinski 
naĉelnik dužan je objaviti u prvom broju 
„Službenoga vjesnika“ Općine Gunja koji slijedi 
nakon donošenja te odluke. 
 Općinski naĉelnik je dužan izvijestiti 
Općinsko vijeće o danim suglasnostima za 
zaduživanje iz stavka 2. toĉke 9. ovog ĉlanka 
tromjeseĉno za prethodno izvještajno 
razdoblje.  
 Iznimno od stavka 1. ovoga ĉlanka 
izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost 
općinskog naĉelnika u sluĉajevima propisanim 
Zakonom. 
 Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog 
naĉelnika je zamjenik općinskog naĉelnika koji 
je izabran na neposrednim izborima zajedno s 
općinskim naĉelnikom, a dužnost općinskog 
naĉelnika obnaša ako je mandat općinskog 
naĉelnika prestao nakon isteka dvije godine 
mandata u Općini Gunja. 
 Zamjenik iz prethodnog stavka ovoga 
ĉlanka koji obnaša dužnost općinskog 
naĉelnika ima sva prava i dužnosti općinskog 
naĉelnika. 
 

Ĉlanak 48. 
 Općinski naĉelnik je odgovoran za 
ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji 
su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i 
zakonitost akata upravnog odjela Općine.  
  

Ĉlanak 49. 
 

 Općinski naĉelnik dva puta godišnje 
podnosi polugodišnja izvješća o svom radu 
Općinskom vijeću i to do 31. ožujka tekuće 
godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne 
godine i do 15. rujna za razdoblje sijeĉanj-
lipanj tekuće godine. 
 Općinsko vijeće može pored izvješća iz 
stavka 1. ovog ĉlanka od općinskog naĉelnika 
tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz 
njegovog djelokruga. 
 Općinski naĉelnik podnosi izvješće po 
zahtjevu iz stavka 2. ovog ĉlanka u roku od 30 
dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan 
zahtjev sadrži veći broj razliĉitih pitanja, rok za 
podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana 
primitka zahtjeva. 
 Općinsko vijeće ne može zahtijevati od 
općinskog naĉelnika izvješće o bitno 
podudarnom pitanju prije proteka roka od šest 
mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom 
pitanju. 
 

Ĉlanak 50. 
 

 Općinski naĉelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine ima pravo 
obustaviti od primjene opći akt Općinskog 
vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeĊen 
zakon ili drugi propis, te će donijeti odluku o 
obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana 
donošenja općeg akta. Općinski naĉelnik ima 
pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku 
od 8 dana od donošenja odluke o obustavi 
otkloni uoĉene nedostatke u općem aktu. 
 Ako Općinsko vijeće ne otkloni uoĉene 
nedostatke iz stavka 1. ovoga ĉlanka, općinski 
naĉelnik dužan je bez odgode o tome 
obavijestiti predstojnika ureda državne uprave 
u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi 
općeg akta. 
 Predstojnik ureda državne uprave će u 
roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti 
osnovanost odluke općinskog naĉelnika o 
obustavi od primjene općeg akta. 
 

Ĉlanak 51. 
 

 Općinski naĉelnik ima jednog zamjenika, 
koji zamjenjuje općinskog naĉelnika  u sluĉaju 
duže odsutnosti ili drugih razloga sprijeĉenosti 
u obavljanju svoje dužnosti. 
 Općinski naĉelnik i njegov zamjenik imaju 
obvezu i dužnost, kao i pravo, biti nazoĉni na 
sjednicama Općinskog vijeća općine Gunja.
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Ĉlanak 52. 
 

 Općinski naĉelnik može obavljanje 
odreĊenih poslova iz svog djelokruga povjeriti 
zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost 
za njihovo obavljanje. 
 Zamjenik općinskog naĉelnika je u 
sluĉaju iz stavka 1. ovog ĉlanka dužan 
pridržavati se uputa općinskog naĉelnika. 

 
Ĉlanak 53. 

 

 Općinski naĉelnik i njegov zamjenik 
odluĉit će hoće li dužnost na koju su izabrani 
obavljati profesionalno. 
 Općinski naĉelnik i njegov zamjenik dužni 
su u roku od 8 dana od dana stupanja na 
dužnost dostaviti pisanu obavijest u 
Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja o tome 
na koji naĉin će obnašati dužnost. 
 Za vrijeme profesionalnog obavljanja 
dužnosti na koju su izabrane osobe iz stavka 
1. i 2. ovoga ĉlanka ostvaruju pravo na plaću 
kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja 
dužnosti uraĉunava im se u staž osiguranja. 
 Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga ĉlanka koje 
dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na 
naknadu za rad. 
 Općinski naĉelnik i njegov zamjenik 
mogu promijeniti naĉin obavljanja dužnosti u 
tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o 
promjeni naĉina obavljanja dužnosti 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja. 
Novi naĉin obavljanja dužnosti zapoĉinje prvog 
dana sljedećeg mjeseca nakon dostave pisane 
obavijesti. 
 Općinski naĉelnik i njegov zamjenik koji 
dužnost obavljaju volonterski ne mogu 
promijeniti naĉin obavljanja dužnosti u godini 
održavanja redovnih lokalnih izbora. 
 Općinskom naĉelniku i njegovom 
zamjeniku prava na temelju obavljanja 
dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost 
novoga općinskog naĉelnika i njegovog 
zamjenika, odnosno danom stupanja na snagu 
rješenja o imenovanju povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 
nadležnosti općinskog naĉelnika.  
  

Ĉlanak 54. 
 

 Općinskom naĉelniku i zamjeniku 
općinskog naĉelnika mandat prestaje po sili 
zakona: 
-    danom podnošenja ostavke, 

-    danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju 
poslovne sposobnosti, 
-    kad je osuĊen na bezuvjetnu kaznu zatvora 
u trajanju dužem od 1 mjeseca – danom 
pravomoćnosti presude, 
-    danom odjave prebivališta s podruĉja 
Općine Gunja, 
-    danom prestanka hrvatskog državljanstva, 
-    smrću. 
 Proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Gunja u roku od osam dana 
obavještava Vladu Republike Hrvatske o 
prestanku mandata općinskog naĉelnika radi 
raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
općinskog naĉelnika, u sluĉajevima propisanim 
zakonom. 
 Ako mandat općinskog naĉelnika 
prestaje nakon isteka dvije godine mandata, 
neće se raspisati prijevremeni izbori za 
općinskog naĉelnika, a dužnost općinskog 
naĉelnika do kraja mandata obnašat će 
zamjenik općinskog naĉelnika. 
 O svim promjenama tijekom mandata 
općinskog naĉelnika i njegovog zamjenika, 
proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Gunja dužan je bez odgode obavijestiti 
središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i podruĉnu (regionalnu) samoupravu. 
 

Ĉlanak 55. 
 

 Općinski naĉelnik i njegov zamjenik 
mogu se opozvati u sluĉajevima i u postupku 
propisanim ĉlankom 19. ovog Statuta i u 
skladu sa zakonom. 
  

Ĉlanak 56. 
 

 Općinskom naĉelniku i njegovom 
zamjeniku prava na temelju obavljanja 
dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost 
novog općinskog naĉelnika i njegovog 
zamjenika. 
 
VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA 
NACIONALNIH MANJINA 
  

Ĉlanak 57. 
 

 Pripadnici Bošnjaka i drugih nacionalnih 
manjina u Općini Gunja sudjeluju u javnom 
životu i upravljanju lokalnim poslovima putem 
vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 
nacionalnih manjina.
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 Pripadnici nacionalne manjine Bošnjaka 
imaju pravo na razmjernu zastupljenost u 
izvršnim i upravnim tijelima Općine Gunja, na 
što se imaju pravo pozvati kod prijma u službu 
i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate 
samo pod jednakim uvjetima. 
 U Općini Gunja u kojoj se pravo na 
zastupljenost pripadnika bošnjaĉke nacionalne 
manjine u izvršnom tijelu treba osigurati 
sukladno Ustavnom zakonu o pravima 
nacionalnih manjina, jedan zamjenik općinskog 
naĉelnika bira se iz reda pripadnika bošnjaĉke 
nacionalne manjine na naĉin odreĊen 
zakonom kojim se ureĊuje izbor izvršnog tijela.  
Izabrani zamjenik općinskog naĉelnika 
predstavnik je bošnjaĉke nacionalne manjine u 
izvršnom tijelu. 
 U Općini Gunja u kojoj se bira zamjenik 
općinskog naĉelnika iz reda pripadnika 
bošnjaĉke nacionalne manjine sukladno 
zakonu kojim se ureĊuje izbor izvršnog tijela, 
broj zamjenika općinskog naĉelnika povećan je 
za jednoga. 
 

Ĉlanak 58. 
 

 Vijeća i predstavnici Bošnjaka i drugih 
nacionalnih manjina u Općini Gunja imaju 
pravo: 
-         predlagati tijelima Općine Gunja mjere 
za unapreĊivanje položaja nacionalnih manjina 
u Općini Gunja, ukljuĉujući davanje prijedloga 
općih akata kojima se ureĊuju pitanja od 
znaĉaja za nacionalnu manjinu, 
-         isticati kandidate za dužnosti u tijelima 
Općine Gunja, 
-         biti obaviješteni o svakom pitanju o 
kome će raspravljati radno tijelo Općinskog 
vijeća, a tiĉe se položaja nacionalne manjine. 
 Naĉin, rokovi i postupak ostvarivanja 
prava iz stavka 1. Ovog ĉlanka uredit će se 
poslovnikom Općinskog vijeća Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 59. 
 

 Općinski naĉelnik je dužan u pripremi 
prijedloga općinskih akata od vijeća 
nacionalnih manjina, odnosno predstavnika 
nacionalnih manjina osnovanih za podruĉje 
Općine Gunja zatražiti mišljenje i prijedloge o 
odredbama kojima se ureĊuju prava i slobode 
Bošnjaka i drugih nacionalnih manjina. 

 
Ĉlanak 60. 

 

 Na podruĉju Općine Gunja slobodna je 
uporaba simbola i zastava pripadnika Bošnjaka 

i drugih nacionalnih manjina, kao i 
obilježavanje praznika nacionalnih manjina. 
 Uz isticanje simbola i zastava Republike 
Hrvatske i Općine Gunja, nacionalne manjine 
mogu isticati odgovarajuće simbole i zastave 
na poslovnim zgradama u kojima imaju 
sjedište, te u sveĉanim prigodama znaĉajnim 
za nacionalnu manjinu. 
 Kada se izvodi himna ili sveĉana pjesma 
nacionalne manjine, obvezno se prije nje izvodi 
himna Republike Hrvatske. 
 

Ĉlanak 61. 
 

 Općina Gunja na naĉin predviĊen 
zakonom i općim aktima Općine Gunja, u 
skladu s mogućnostima, financijski pomaže rad 
kulturnih i drugih udruga koje osnivaju 
pripadnici Bošnjaka i drugih nacionalnih 
manjina radi oĉuvanja nacionalnog i kulturnog 
identiteta. 
 Općina Gunja dužna je osigurati sredstva 
za rad Bošnjaka i drugih nacionalnih manjina. 
 
IX. UPRAVNA TIJELA 
 

Ĉlanak 62. 
 

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine Gunja, utvrĊenih zakonom i 
ovim Statutom, ustrojava se upravno tijelo - 
Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja. 
 Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela iz 
stavka 1. Ovoga ĉlanka ureĊuje se Pravilnikom 
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Gunja. 
 Jedinstvenim upravnim odjelom Općine 
Gunja upravlja proĉelnik kojeg na temelju 
javnog natjeĉaja imenuje općinski naĉelnik. 
Općinski naĉelnik može razriješiti proĉelnika iz 
stavka 3. ovoga ĉlanka: 
1. ako proĉelnik sam zatraži razrješenje, 
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim 
propisima kojima se ureĊuju službeniĉki   
odnosi dovode do prestanka službe, 
3. ako proĉelnik ne postupa po propisima ili 
općim aktima Općine Gunja, ili neosnovano ne 
izvršava odluke tijela Općine Gunja, ili postupa 
protivno njima, 
4. ako proĉelnik svojim nesavjesnim ili 
nepravilnim radom prouzroĉi Općini Gunja 
veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno 
obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti 
interesima službe u obavljanju poslova Općine 
Gunja. 
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 Proĉelnik koji bude razriješen sukladno 
stavku 4. toĉkama 1., 3. i 4. ovoga ĉlanka 
rasporedit će se na drugo slobodno radno 
mjesto u upravnom tijelu Općine Gunja, za 
koje ispunjava struĉne uvjete. 
 Proĉelnik ima obvezu i dužnost, odnosno 
pravo, biti nazoĉan na sjednicama Općinskog 
vijeća Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 63. 
 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja u 
podruĉju za koje je ustrojen i u okviru 
djelokruga utvrĊenog zakonom, neposredno 
izvršava i nadzire provoĊenje općih i 
pojedinaĉnih akata tijela Općine Gunja, te u 
sluĉaju neprovoĊenja općeg akta poduzimaju 
propisane mjere. 
 

Ĉlanak 64. 
 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja 
samostalan je u okviru svog djelokruga, a za 
zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz 
svoje nadležnosti odgovoran je općinskom 
naĉelniku. 
  

Ĉlanak 65. 
 

 Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Gunja osiguravaju se u 
proraĉunu Općine Gunja, Državnom proraĉunu 
i iz drugih prihoda sukladno sa zakonom. 
  
X . JAVNE SLUŢBE 
 

Ĉlanak 66. 
 

 Općina Gunja u okviru samoupravnog 
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti 
kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe 
graĊana na podruĉju komunalnih, društvenih i 
drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrĊeno 
da se obavljaju kao javna služba. 
  

Ĉlanak 67. 
 

 Općina Gunja osigurava obavljanje 
djelatnosti iz ĉlanka 66. ovog Statuta 
osnivanjem trgovaĉkih društava, javnih 
ustanova i drugih pravnih osoba. 
 U trgovaĉkim društvima u kojima Općina 
Gunja ima većinske udjele ili dionice općinski 
naĉelnik ĉini skupštinu društva. 
 
XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 
GUNJA 
 

Ĉlanak 68. 
 

 Sve pokretne i nepokretne stvari, te 
imovinska prava koja pripadaju Općini Gunja, 
ĉine imovinu Općine Gunja. 
 Općina Gunja mora upravljati, koristiti se 
i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog 
gospodara. 
 

Ĉlanak 69. 
 

 Općinski naĉelnik u postupku upravljanja 
imovinom Općine Gunja donosi pojedinaĉne 
akte glede upravljanja imovinom na temelju 
općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, 
naĉinu i postupku gospodarenja imovinom u 
vlasništvu Općine.  
  

Ĉlanak 70. 
 

 Općina Gunja ima prihode kojima u 
okviru svog samoupravnog djelokruga 
slobodno raspolaže. 
 Prihodi Općine Gunja su: 
1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim 
odlukama Općinskog vijeća, 
2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i 
imovinskih prava, 
3. prihodi od trgovaĉkih društava i drugih 
pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno 
u kojima ima udio ili dionice, 
4. prihodi od naknada za koncesije, 
5. novĉane kazne i oduzeta imovinska korist za 
prekršaje koje sama propiše u skladu sa 
zakonom, 
6. udio u zajedniĉkom porezu, 
7. sredstva pomoći Republike Hrvatske 
predviĊena u državnom proraĉunu, 
8. drugi prihodi odreĊeni zakonom. 
 

Ĉlanak 71. 
 

 Temeljni financijski akt Općine Gunja je 
proraĉun. 
 Općinski naĉelnik, kao jedini ovlašteni 
predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog 
proraĉuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na 
donošenje u roku utvrĊenom posebnim 
zakonom. 
 Proraĉun donosi Općinsko vijeće Općine 
Gunja u skladu s posebnim zakonom. 
 Ako općinski naĉelnik ne predloži 
proraĉun Općinskom vijeću ili povuĉe prijedlog 
prije glasovanja o proraĉunu u cjelini te ne 
predloži novi prijedlog proraĉuna u roku koji 
omogućuje njegovo donošenje, Vlada 
Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 
podruĉnu (regionalnu) samoupravu razriješiti 
općinskog naĉelnika i njegovog zamjenika koji 
je izabran zajedno s njim. 
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 U sluĉaju iz stavka 4. ovoga ĉlanka Vlada 
Republike Hrvatske imenovat će povjerenika 
Vlade Republike Hrvatske za obavljanje 
poslova iz nadležnosti općinskog naĉelnika i 
raspisati prijevremene izbore za općinskog 
naĉelnika sukladno posebnom zakonu. 
 Novoizabrani općinski naĉelnik dužan je 
predložiti Općinskom vijeću proraĉun u roku od 
45 dana od dana stupanja na dužnost. 
Općinsko vijeće mora donijeti proraĉun iz 
stavka 6. ovog ĉlanka u roku od 45 dana od 
dana kada ga je općinski naĉelnik predložio 
predstavniĉkom tijelu. 
 Rješenje Vlade Republike Hrvatske o 
razrješenju općinskog naĉelnika iz stavka 4. 
ovoga ĉlanka stupa na snagu danom objave u 
»Narodnim novinama«. 
 Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske 
iz stavka 8. ovoga ĉlanka razriješeni općinski 
naĉelnik može podnijeti tužbu Visokom 
upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 
8 dana od dana objave rješenja. 
 Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te 
utvrĊeni iznosi izdataka i drugih plaćanja 
Općine Gunja iskazuju se u proraĉunu Općine. 
Svi prihodi i primici moraju biti rasporeĊeni u 
proraĉunu i iskazani po izvorima iz kojih 
potjeĉu. 
 Svi izdaci proraĉuna moraju biti utvrĊeni 
u proraĉunu i uravnoteženi s prihodima i 
primicima. 
 

Ĉlanak 72. 
 

 Proraĉun Općine Gunja i odluka o 
izvršavanju proraĉuna donosi se za 
proraĉunsku godinu i vrijedi za godinu za koju 
je donesen. 
 Proraĉunska godina je razdoblje od 
dvanaest mjeseci koje poĉinje 1. sijeĉnja, a 
završava 31. prosinca kalendarske godine. 
 

Ĉlanak 73. 
 

 Ako Općinsko vijeće ne donese proraĉun 
prije poĉetka proraĉunske godine, privremeno 
se, a najduže za prva tri mjeseca proraĉunske 
godine, na osnovi odluke o privremenom 
financiranju, nastavlja financiranje poslova, 
funkcija i programa tijela Općine Gunja i drugih 
proraĉunskih i izvanproraĉunskih korisnika 
Općine Gunja u skladu s posebnim zakonom. 
 Odluku o privremenom financiranju iz 
stavka 1. ovoga ĉlanka donosi do 31. prosinca 
Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom 
na prijedlog općinskog naĉelnika ili povjerenika 
Vlade Republike Hrvatske. 

 U sluĉaju kada je raspušteno samo 
Općinsko vijeće, a općinski naĉelnik, nije 
razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske, financiranje se obavlja 
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka koju donosi općinski 
naĉelnik. 
 Po imenovanju povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske, općinski naĉelnik predlaže 
povjereniku novu odluku o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka u koju su ukljuĉeni ostvareni 
prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u 
vremenu do dolaska povjerenika. 
 Ako se do 31. ožujka ne donese 
proraĉun, povjerenik donosi odluku o 
financiranju nužnih rashoda i izdataka za 
razdoblje do donošenja proraĉuna. 
 Odluka o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga ĉlanka 
sadržajno odgovara odluci o privremenom 
financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali 
razmjerno razdoblju za koje se donosi. 
 

Ĉlanak 74. 
 

 Ako se tijekom proraĉunske godine 
smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci 
utvrĊeni proraĉunom, proraĉun se mora 
uravnotežiti sniženjem predviĊenih izdataka ili 
pronalaženjem novih prihoda. 
 Uravnoteženje proraĉuna provodi se 
izmjenama i dopunama proraĉuna  po 
postupku propisanom za donošenje proraĉuna. 
 

Ĉlanak 75. 
 

 Ukupno materijalno i financijsko 
poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće. 
Zakonitost  materijalnog i financijskog 
poslovanja Općine nadzire Ministarstvo 
financija, odnosno drugo zakonom odreĊeno 
tijelo. 

 
XII. AKTI OPĆINE 
 

Ĉlanak  76. 
 

 Općinsko vijeće na temelju prava i 
ovlaštenja utvrĊenih zakonom i ovim Statutom 
donosi Statut, Poslovnik, proraĉun, odluku o 
izvršavanju proraĉuna, odluke i druge opće 
akte. 
 Općinsko vijeće donosi i druge 
pojedinaĉne akte, kada u skladu sa zakonom 
rješava o pojedinaĉnim stvarima.
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Ĉlanak 77. 
 

 Općinski naĉelnik u poslovima iz svog 
djelokruga donosi odluke, zakljuĉke, pravilnike, 
te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili 
općim aktom Općinskog vijeća. 
  

Ĉlanak 78. 
 

 Radna tijela Općinskog vijeća donose 
zakljuĉke i preporuke. 
  

Ĉlanak 79. 
 

 Općinski naĉelnik osigurava izvršavanje 
općih akata Općinskog vijeća na naĉin i u 
postupku propisanom ovim Statutom te nadzire 
zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Gunja koji obavlja poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 80. 
 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja 
osnovan za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine Gunja 
neposredno izvršava provoĊenje općih akata 
Općinskog vijeća. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja u 
izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
donosi pojedinaĉne akte kojima rješava o 
pravima, obvezama i pravnim interesima 
fiziĉkih i pravnih osoba. 
 Protiv pojedinaĉnih akata iz stavka 1. 
ovog ĉlanka može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Vukovarsko-srijemske 
županije, ako posebnim zakonom nije drukĉije 
propisano. 
 Na donošenje pojedinaĉnih akata shodno 
se primjenjuju odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku i drugih propisa. 
 U izvršavanju općih akata Općinskog 
vijeća pojedinaĉne akte donose i pravne osobe 
kojima su odlukom Općinskog vijeća povjerene 
javne ovlasti, u skladu sa zakonom. 
  

Ĉlanak 81. 
 

 Pojedinaĉni akti kojima se rješava o 
obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i 
naknada donose se u skraćenom upravnom 
postupku. 
 Skraćeni upravni postupak provodi se i 
kod donošenja pojedinaĉnih akata kojima se 
rješava o pravima, obvezama i interesima 
fiziĉkih i pravnih osoba od strane pravnih 
osoba kojima je Općina Gunja osnivaĉ. 
 Protiv pojedinaĉnih akata Općinskog 
vijeća i općinskog naĉelnika kojima se rješava 
o pravima, obvezama i pravnim interesima 

fiziĉkih i pravnih osoba, ako posebnim 
zakonom nije drugaĉije propisano, ne može se 
izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni 
spor. 
  

Ĉlanak 82. 
 

 Nadzor zakonitosti pojedinaĉnih 
neupravnih akata koje u samoupravnom 
djelokrugu donosi Općinsko vijeće i općinski 
naĉelnik obavljaju nadležna središnja tijela 
državne uprave, svako u svojem djelokrugu, 
sukladno posebnom zakonu. 
 

Ĉlanak 83. 
 

 Detaljnije odredbe o aktima Općine 
Gunja u postupku donošenja akata utvrĊuje se 
Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 

Ĉlanak 84. 
 

 Prije nego što stupi na snagu opći akt 
obavezno se objavljuje u „Službenom vjesniku“ 
Općine Gunja. 
 Opći akt stupa na snagu najranije osmi 
dan od dana njegove objave. Iznimno, općim 
se aktom može iz osobito opravdanih razloga 
odrediti da stupa na snagu prvog dana od 
dana objave. 
 Opći akt ne može imati povratno 
djelovanje.  
 

XIII. JAVNOST RADA 
 

Ĉlanak 85. 
 

 Rad Općinskog vijeća, općinskog 
naĉelnika i Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Gunja je javan. 
 Općina Gunja obvezna je javnost 
informirati o: 
1) dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća i 
vremenu njihova održavanja, naĉinu rada i 
mogućnostima neposrednog uvida u njihov 
rad, 
2) broju osoba kojima se može istodobno 
osigurati neposredan uvid u rad tijela Općine 
Gunja pri ĉemu se mora voditi raĉuna o 
redoslijedu prijavljivanja. 
 Općina Gunja nije dužna osigurati 
neposredan uvid u svoj rad kada se radi o 
pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora 
iskljuĉiti, odnosno ako se radi o informacijama 
za koje postoje ograniĉenja prava na pristup 
prema odredbama posebnog Zakona. 
 Predstavnici udruga graĊana, graĊani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća u skladu s odredbama Poslovnika 
Općinskog vijeća. 
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Ĉlanak 86. 
 

 Općina Gunja obvezna je na službenoj 
web stranici Općine na lako pretraživ naĉin i u 
strojno ĉitljivom obliku objavljivati: 
1) zakone i ostale propise koji se odnose na 
podruĉje rada Općine; 
2) opće akte i odluke koje donosi, kojima se 
utjeĉe na interese korisnika, s razlozima za 
njihovo donošenje; 
3) nacrte općih akata za koje se provodi 
postupak savjetovanja s javnošću, u skladu s 
odredbama posebnog zakona; 
4) godišnje planove, programe, strategije, 
upute, izvješća o radu, financijska izvješća i 
druge odgovarajuće dokumente koji se odnose 
na podruĉje rada tijela Općine Gunja; 
5) registre i baze podataka ili informacije o 
registrima i bazama podataka iz nadležnosti 
Općine i naĉinu pristupa i ponovne uporabe; 
6) informacije o javnim uslugama koje Općina 
Gunja pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu 
na one koje pruža elektroniĉkim putem; 
7) podatke o izvoru financiranja, proraĉun, 
financijski plan ili drugi odgovarajući dokument 
kojim se utvrĊuju prihodi i rashodi Općine 
Gunja te podatke i izvješća o izvršenju 
proraĉuna, financijskog plana ili drugog 
odgovarajućeg dokumenta; 
8) informacije o dodijeljenim bespovratnim 
sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili 
drugim pomoćima, ukljuĉujući popis korisnika i 
visinu iznosa; 
9) informacije o postupcima javne nabave, 
dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, 
informacije o izvršavanju ugovora i druge 
informacije za koje postoji obveza objavljivanja 
sukladno zakonu kojim se ureĊuje javna 
nabava; 
10) obavijesti o raspisanim natjeĉajima, 
dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u 
natjeĉajnom postupku te obavijest o ishodu 
natjeĉajnog postupka; 
11) informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela 
Općine Gunja, s imenima ĉelnika tijela i 
voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim 
podacima za kontakt; 
12) zakljuĉke sa službenih sjednica tijela 
Općine Gunja i službene dokumente usvojene 
na tim sjednicama te informacije o radu 
formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na 
kojima se odluĉuje o pravima i interesima 
korisnika; 

13) obavijest o naĉinu i uvjetima ostvarivanja 
prava na pristup informacijama i ponovnu 
uporabu informacija na vidljivu mjestu, s 
podacima za kontakt službenika za 
informiranje, potrebnim obrascima ili 
poveznicama na obrasce te visinom naknade 
za pristup informacijama i ponovnu uporabu 
informacija, sukladno kriterijima iz posebnog 
zakona; 
14) odgovore na najĉešće postavljena pitanja, 
o naĉinu podnošenja upita graĊana i medija, 
kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za 
javnost, podaci o aktivnostima), u svrhu 
informiranja javnosti o svom radu i ostvarivanju 
njihovih prava i izvršavanju obveza. 
 Odredbe ovoga ĉlanka ne primjenjuju se 
na informacije za koje postoje ograniĉenja 
prava na pristup prema odredbama posebnog 
zakona. 
 Općina Gunja dužna je provoditi 
savjetovanje s javnošću pri donošenju općih 
akata odnosno drugih strateških ili planskih 
dokumenata kad se njima utjeĉe na interese 
graĊana i pravnih osoba. 
 
XIV. SPRJEĈAVANJE SUKOBA INTERESA 
 

Ĉlanak 87. 
 

 Naĉin djelovanja općinskog naĉelnika i 
zamjenika općinskog naĉelnika u obnašanju 
javnih dužnosti ureĊen je posebnim zakonom. 
 
 XV. NADZOR ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH 
AKATA 
 

Ĉlanak 88. 
 

 Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća 
obavlja središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) 
samoupravu. 
 Kada utvrdi nepravilnosti u radu 
Općinskog vijeća, središnje tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu i podruĉnu 
(regionalnu) samoupravu donijet će odluku 
kojom će sjednicu Općinskog vijeća ili njezin 
dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene na 
sjednici proglasiti ništavim. 
 Protiv odluke iz stavka 2. ovoga ĉlanka 
nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom 
Republike Hrvatske. 
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Ĉlanak 89. 
 

 Nadzor zakonitosti općih akata koje u 
samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko 
vijeće obavljaju uredi državne uprave u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji i nadležna 
središnja tijela državne uprave, svako u 
svojem djelokrugu, sukladno posebnom 
zakonu. 
 Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
dostaviti statut, poslovnik, proraĉun ili drugi 
opći akt (u daljnjem tekstu: opći akt) 
predstojniku ureda državne uprave u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji (u daljnjem 
tekstu: predstojnik) zajedno sa izvatkom iz 
zapisnika koji se odnosi na postupak 
donošenja općeg akta propisan statutom i 
poslovnikom, u roku od 15 dana od dana 
donošenja općeg akta. 
 Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
akte iz stavka 2. ovoga ĉlanka bez odgode 
dostaviti općinskom naĉelniku.  
 

Ĉlanak 90. 
 

 Kad predstojnik ocijeni da je opći akt u 
suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u 
postupku donošenja općeg akta poĉinjene 
nepravilnosti, predstojnik će bez odgode dati 
uputu Općinskom vijeću da u roku od 15 dana 
od primitka upute otkloni uoĉene nedostatke. 
 Ako Općinsko vijeće ne postupi po uputi 
predstojnika i ne otkloni nedostatke u roku iz 
stavka 1. ovoga ĉlanka, predstojnik donosi 
odluku o obustavi od primjene općeg akta, koja 
mora biti obrazložena. 
 Odluku o obustavi predstojnik je dužan 
donijeti u roku od 15 dana od isteka roka iz 
stavka 1. ovoga ĉlanka. 
 Odluka o obustavi općeg akta dostavlja 
se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća 
Općine Gunja, općinskom naĉelniku, 
središnjem tijelu državne uprave u ĉijem je 
djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem 
tijelu državne uprave nadležnom za poslove 
lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave. 
 
 XVI. RASPUŠTANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Ĉlanak 91. 

 

 Na prijedlog središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu i podruĉnu 
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike 
Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće: 
1. ako donese odluku ili drugi akt kojim 
ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost 
Republike Hrvatske, 

2. ako uĉestalo donosi opće akte suprotne 
Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog 
uĉestalih, težih povreda zakona i drugih 
propisa, 
3. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez 
broja ĉlanova potrebnog za rad i donošenje 
odluka, 
4. ako ne može donositi odluke iz svog 
djelokruga dulje od 3 mjeseca, 
5. ako ne raspiše referendum sukladno 
odredbama zakona i ovoga Statuta, 
6. ako u tekućoj godini ne donese proraĉun za 
sljedeću godinu niti odluku o privremenom 
financiranju te ako ne donese proraĉun do 
isteka roka privremenog financiranja, osim u 
sluĉaju iz ĉlanka 69.a stavka 1. Zakona o 
lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 Rješenje Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju Općinskog vijeća stupa na snagu 
danom objave u »Narodnim novinama«. 
 Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske 
o raspuštanju predsjednik raspuštenoga 
Općinskog vijeća može podnijeti tužbu Viskom 
upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 
8 dana od objave rješenja. 
 
 XVII. ISTOVREMENO RASPUŠTANJE 
OPĆINSKOG VIJEĆA I RAZRJEŠENJE 
OPĆINSKOG NAĈELNIKA 
 

Ĉlanak 92. 
 

 Na prijedlog središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu i podruĉnu 
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike 
Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko 
vijeće i razriješiti općinskog naĉelnika i 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s 
njim: 
 

– ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća iz 
razloga navedenih u ĉlanku 91. stavku 1. toĉki 
6. ovoga Zakona novoizabrano predstavniĉko 
tijelo ne donese proraĉun u roku od 90 dana 
od konstituiranja, 
– ako predstavniĉko tijelo ne donese proraĉun 
u roku iz ĉlanka 69.a stavka 4. Zakona o 
lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 U sluĉaju iz stavka 1. ovoga ĉlanka Vlada 
Republike Hrvatske imenovat će povjerenika 
Vlade Republike Hrvatske za obavljanje 
poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i 
općinskog naĉelnika i raspisati prijevremene 
izbore sukladno posebnom zakonu.
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 Rješenje Vlade Republike Hrvatske o 
istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća i 
razrješenju općinskog naĉelnika stupa na 
snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 
 Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske 
iz stavka 3. ovoga ĉlanka predsjednik 
raspuštenog Općinskog vijeća i razriješeni 
općinski naĉelnik mogu podnijeti tužbu 
Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u 
roku od 8 dana od objave rješenja. 
 
 XVIII. POVJERENICI VLADE REPUBLIKE 
HRVATSKE 
 

Ĉlanak 93. 
 

 Vlada Republike Hrvatske imenovat će 
povjerenika Vlade u Općini Gunja: 
1. kada raspusti njezino predstavniĉko tijelo, 
2. kada se u Općini Gunja ne održe, u skladu 
sa zakonom, izbori za novo Općinsko vijeće, 
3. kada se Općinsko vijeće ne konstituira 
sukladno odredbama posebnog zakona, 
4. kada prestane mandat općinskom naĉelniku 
i njegovom zamjeniku u sluĉaju iz ĉlanka 40.c 
stavka 1. i ĉlanka 40.d stavka 1., 5. i 6.  te 
ĉlanka 69.a  Zakona o lokalnoj i podruĉnoj 
(regionalnoj) samoupravi, 
5. kada istovremeno raspusti Općinsko vijeće i 
razriješi općinskog naĉelnika sukladno 
odredbama Zakona o lokalnoj i podruĉnoj 
(regionalnoj) samoupravi i ovoga Statuta. 
 Povjerenik je dužan osigurati ostvarivanje 
prava i obveza graĊana i pravnih osoba u 
Općini Gunja do uspostave njezinih tijela. 
 Rješenje o imenovanju povjerenika stupa 
na snagu danom objave u »Narodnim 
novinama«. 
 Povjerenik je u svom radu samostalan i 
odgovoran Vladi Republike Hrvatske. 
 

Ĉlanak 93. 
 

 Središnje tijelo državne uprave nadležno 
za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) samoupravu 
predložit će Vladi Republike Hrvatske 
imenovanje, odnosno razrješenje povjerenika 
Vlade kada se za to ispune uvjeti propisani 
Zakonom o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) 
samoupravi. 
 Za povjerenika Vlade u pravilu može biti 
imenovan proĉelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Gunja ili rukovodeći službenik 
ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji koji ispunjava sljedeće uvjete: 

– ima završen preddiplomski i diplomski 
sveuĉilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveuĉilišni studij ili specijalistiĉki 
diplomski struĉni studij, 
– protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak niti 
je osuĊivan za kaznena djela za koja se 
postupak pokreće po službenoj dužnosti. 
 Vlada Republike Hrvatske razriješit će 
dužnosti povjerenika prije isteka vremena na 
koje je imenovan: 
– ako to sam zatraži, 
– ako nastupe okolnosti zbog kojih više ne 
ispunjava uvjete za izbor iz stavka 2. 
podstavka 2. ovoga ĉlanka, 
– ako ne obavlja dužnost sukladno Zakonu o 
lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 

Ĉlanak 94. 
 

 Povjerenik može: 
– donositi ili mijenjati opće akte Općine Gunja, 
osim proraĉuna, samo ako je to potrebno radi 
provedbe zakona ili drugog propisa ili 
usklaĊivanja sa zakonom ili drugim propisom, 
– raspolagati imovinom Općine Gunja samo 
ako je to nužno radi izvršenja ranije preuzetih 
obveza ili dovršenja ranije zapoĉetih poslova, 
– donositi odluke o imenovanjima samo kada 
je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja i 
pravnih osoba kojih je osnivaĉ ili vlasnik 
Općina Gunja, u kojem sluĉaju je ovlašten 
imenovati vršitelje dužnosti, 
– zakljuĉivati ugovore znaĉajnije vrijednosti 
samo ako bi nezakljuĉivanje ugovora 
prouzroĉilo znatnu materijalnu štetu, odnosno 
ako je zakljuĉivanje ugovora nužno radi 
provedbe zakona ili izvršenja ranije preuzetih 
obveza ili dovršenja ranije zapoĉetih poslova. 
 Povjerenik je u svojem postupanju dužan 
procijeniti nužnost i opravdanost poduzimanja 
odreĊenih radnji te njihov znaĉaj i utjecaj na 
Općinu Gunja. 
 U sluĉaju iz ĉlanka 69.a  Zakona o 
lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi 
povjerenik može Općinskom vijeću predložiti 
donošenje odluke o privremenom financiranju 
ako ju Općinsko vijeće nije donijelo. 
 Danom konstituiranja Općinskog vijeća 
prestaje ovlast povjerenika za obavljanje 
poslova iz djelokruga Općinskog vijeća, a 
prvim radnim danom koji slijedi danu objave 
konaĉnih rezultata izbora općinskog naĉelnika 
prestaje ovlast povjerenika za obavljanje 
poslova općinskog naĉelnika.
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XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Ĉlanak 95. 
 

 Prijedlog za promjenu Statuta može 
podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog 
vijeća, općinski naĉelnik i Odbor za Statut i 
Poslovnik Općinskog vijeća. 
 Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi 
se predsjedniku Općinskog vijeća. 
 Općinsko vijeće, većinom glasova svih 
vijećnika, odluĉuje hoće li pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta. 
 Ako se nakon rasprave ne donese odluka 
da će se pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno 
staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije 
isteka roka od šest mjeseci od dana 
zakljuĉivanja rasprave o prijedlogu.  

 
Ĉlanak 96. 

 

 Ovaj Statut stupa na snagu prvog dana 
od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Općine Gunja. 
 Stupanjem na snagu ovog Statuta 
prestaje važiti Statut Općine Gunja („Službeni 

vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13., 05/13., 
10/13., 03/15., 05/16. i 03/17). 
 

Ĉlanak 97. 
 

 Odluke i drugi opći akti doneseni na 
temelju Statuta Općine Gunja iz ĉlanka 96. 
stavak 2. Ovoga Statuta i zakona, uskladit će 
se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim 
se ureĊuju pojedina podruĉja, u zakonom 
propisanom roku. 
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA  
 VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA GUNJA 
                       OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 012-03/18-01/187 
URBROJ: 2212/07-18-1 
 
Gunja, 24. sijeĉnja 2018. godine 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
   Boris Nikolić
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SADRŽAJ: 
________________________________________________________________ 
 
 
1. PLAN PRIJMA u službu u Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja za 2018. 

godinu 
 

2. ODLUKA o uvjetima i naĉinu držanja kućnih ljubimaca i naĉinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 
 

3. ODLUKA o naĉinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na podruĉju Općine Gunja 
 

4. ODLUKA o osnivanju i imenovanju ĉlanova Socijalnog vijeća Općine Gunja 
 

5. STATUT OPĆINE GUNJA 
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