
       24. veljaĉe  2020. godine 

 

 

 

 

 
 
 

1. 
 

Na temelju ĉlanka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine« br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), naĉelnik Općine Gunja donosi 

 
 

PLAN PRIJMA 
u sluţbu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja za 2020. godinu 

 
 

I. 
 

Ovim Planom prijma u službu utvrĊuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Gunja za 2020. 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 („Službeni vjesnik“ 
Općine Gunja br. 09/18. i 05/19) predviĊeno je 10 radnih mjesta, od toga 6 službeniĉkih i 4 namješteniĉka 
radna 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/polaznika struĉnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, 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 2020. 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. 
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VI. 

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja na dan 01.sijeĉnja 2020.godine zaposleno je 3. (tri) 
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 2020.godini ne planira se zapošljavanje 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 službenika i namještenika na neodreĊeno vrijeme, vježbenika/polaznika struĉnog 
osposobljavanja, te planirano zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina za 2020. godinu, kako slijedi: 

 
 
 

Naziv 

upravnog 

tijela 

Stvarno 

stanje 

popunjenosti 

radnih mjesta, 

broj 

sluţbenika i 

namještenika 

u JUO na dan 

01.01.2020.   

Popunjenost 

radnih 

mjesta u 

upravnom 

odjelu 

sluţbenika i 

namještenika 

pripadnicima 

nacionalnih 

manjina na 

dan 

01.01.2020. 

Popunjenost 

radnih mjesta u 

upravnom 

odjelu 

sluţbenika i 

namještenika 

osobama s 

invaliditetom 

na dan 

01.01.2020. 

PLANIRANI PRIJAM NA NEODREĐENO VRIJEME Planirano 

zapošljavanje 

sluţbenika i 

namještenika, 

pripadnika 

nacionalnih 

manjina 

Planirani 

prijam 

sluţbenika i 

namještenika  

Planirani prijam 

vjeţbenika/polaznika 

struĉnog 

osposobljavanja  

(na odreĊeno 

vrijeme) 

Ukupno 

planirano 

zapošljava

nje na 

neodreĊen

o vrijeme 

Jedinstve

ni upravni 

odjel 

Općine 

Gunja 

10 radnih 

mjesta,  

6 službenika 

na neodreĊeno 

vrijeme i 7 

namještenika 

na odreĊeno 

vrijeme 

3 

namještenika 

na odreĊeno 

vrijeme 

0 0 1 0 0 

 

 

 

 

 



STRANICA 3                               SLUŽBENI VJESNIK                                               BROJ 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 

objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.  

 

 
 

  
          REPUBLIKA HRVATSKA 
       VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                          OPĆINA GUNJA 
                     OPĆINSKI NAĈELNIK 

 
       KLASA: 100-01/20-01/01  
       URBROJ: 2212/07-20-1 
 

       Gunja, 24. sijeĉanj 2020.godine 
 
                           Načelnik Općine Gunja  
 

                Anto Gutić, mag.nov. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

2. 

 
Temeljem ĉlanka 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.), Općinsko vijeće 

Općine Gunja na svojoj 25. sjednici održanoj dana 24.veljaĉe 2020.godine donosi  
 
 

O D L U K U 
o imenovanju struĉnog povjerenstva za javnu nabavu 

 
 

Ĉlanak 1. 
 

1. Javni naruĉitelj je Općina Gunja, Ulica Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja, OIB: 80621259595. 
 

2. Predmet nabave: Radovi na izgradnji gospodarske zone „Velebit“ (I. FAZA) s ciljem sklapanja 
okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do ĉetiri godine 

 
3. Evidencijski broj nabave je 07/20. 

 
4. Ukupna procijenjena vrijednost nabave, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iznosi 

6.225.000,00 kuna 
 

5. Zakonska osnova za provedbu postupka je odredba ĉlanka 86. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi. 
 

6. Odabrani postupak nabave: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti. 
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7. Kao ĉlanovi struĉnog povjerenstva u ovom postupku javne nabave imenuju se: 
1. Daniel Stipić, koji posjeduje važeći certifikat u podruĉju javne nabave iz ĉlanka 197. stavak 4. 
Zakona o javnoj nabavi, KLASA: 406-01/15-05/87, URBROJ: 526-06-01-02-02/3-15-4 od 21. prosinca 
2017. godine, izdan od Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave. 
2. Marija Mudrinić. 
3. Brigita Potocki. 
Struĉno povjerenstvo iz toĉke 7. ove Odluke, sudjeluje u pripremi dokumentacije o nabavi, u javnom 

otvaranju ponuda, pregledu, analizi i ocjeni ponuda, te obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom javne 
nabave. 

Struĉno povjerenstvo za svoj rad odgovara odgovornoj osobi naruĉitelja. 
Ĉlanovi struĉnog povjerenstva dužni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u 

smislu ĉlanka 80. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi u predmetnoj javnoj nabavi. 
 

8. Odgovorna osoba naruĉitelja: Anto Gutić, mag.nov., općinski naĉelnik 
 

Ĉlanak 2. 
 

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

 

 

 
 
            REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA GUNJA 
               OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 406-09/20-01/01 
        URBROJ: 2212/07-20-1 
 

        Gunja, 24.veljaĉe 2020. godine 
 
          Predsjenik Općinskog vijeća 
           Boris Nikolić 
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3. 

 
 Na temelju ĉlanka 35. stavka 1. toĉke 1. 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., 

123/17. i 98/19.) i ĉlanka 29. stavka 1. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja broj 1/18.), 

Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 25. sjednici održanoj dana 24.veljaĉe 2020.godine donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Gunja 

 

Ĉlanak 1. 
 

 U Statutu Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja broj 1/18.) u ĉlanku 10. stavku 3. rijeĉi: 

„središnjem tijelu državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijelu državne uprave“. 

 

Ĉlanak 2. 
 

 U ĉlanku 18. stavku 3. rijeĉi: „središnjem tijelu državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijelu državne 

uprave“. 

 U stavku 4. rijeĉi: „Središnje tijelo“ zamjenjuju se rijeĉju: „Tijelo“. 

 U stavku 5. rijeĉi: „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijelo državne uprave“ u 

odgovarajućem broju i padežu. 

 

Ĉlanak 3. 
 

 U ĉlanku 23. stavku 1. rijeĉi: „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijelo državne 

uprave“. 

Ĉlanak 4. 
 

 U ĉlanku 31. stavku 1. alineji 9. rijeĉi: „predstojniku ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj 

županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik)“ zamjenjuju se rijeĉima: „nadležnom tijelu državne uprave u ĉijem je 

djelokrugu opći akt“. 

 U stavku 5. rijeĉi: „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijela državne uprave“. 

 

Ĉlanak 5. 
 

 Ĉlanak 50. mijenja se i glasi: 

 „ Općinski naĉelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave 
tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom podruĉju. 
 Općinski naĉelnik obavlja poslove utvrĊene ovim Statutom u skladu sa zakonom. 
 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, općinski 
naĉelnik donijet će 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 3. ovoga ĉlanka, općinski naĉelnik dužan 
je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u ĉijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu 
odluku o obustavi općeg akta.“ 

 

Ĉlanak 6. 
 

 U ĉlanku 54. stavku 4. rijeĉi: „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijelo državne 

uprave“. 

 
 



STRANICA 6                               SLUŽBENI VJESNIK                                             BROJ 1 

 
Ĉlanak 7. 

 

 U ĉlanku 62. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „ Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine Gunja kao i povjerenih poslova državne 

uprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja. U obavljanju povjerenih poslova državne uprave 

Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja ima ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se 

ureĊuje sustav državne uprave.“ 

 

Ĉlanak 8. 
 

 U ĉlanku 71. stavku 4. rijeĉi: „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijela državne 

uprave“. 

Ĉlanak 9. 
 

 U ĉlanku 80 iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

 „ Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u 

upravnim stvarima u prvom stupnju.“ 

 Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi: 

 „ Protiv pojedinaĉnih akata iz stavka 2. ovoga ĉlanka koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine 

Gunja, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, ako posebnim zakonom nije drukĉije 

propisano.“ 

 Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

 „ Protiv pojedinaĉnih akata iz stavka 3. ovoga ĉlanka koje donose Jedinstveni upravni odjel Općine 

Gunja u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne 

uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se ureĊuje pojedino upravno podruĉje.“ 

 Dosadašnji ĉlanak 4. postaje stavak 6. 

 Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi: 

 „ Odredbe ovoga ĉlanka odnose se i na pojedinaĉne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom 

Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog 

djelokruga jedinice“.   

 

Ĉlanak 10. 
 

 Ĉlanak 81. mijenja se i glasi: 

 „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 drukĉije propisano, ne 

može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.“ 

 

Ĉlanak 11. 
 

 U ĉlanku 82. stavku 1. rijeĉi: „središnja tijela državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijela državne 

uprave“. 

 

Ĉlanak 12. 
 

 U ĉlanku 88. stavku 1. rijeĉi: „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijelo državne 

uprave“. 

 U stavku 2. rijeĉi: „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijelo državne uprave“. 

 
Ĉlanak 13. 

 

  U ĉlanku 89. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „ Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće Općine 

Gunja obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“ 
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 U stavku 2. rijeĉi: „predstojniku ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županji (u daljnjem 

tekstu: predstojnik)“ zamjenjuju se rijeĉima: „nadležnom tijelu državne uprave u ĉijem je djelokrugu opći akt.“ 

 

Ĉlanak 14. 
 

 Ĉlanak 90. mijenja se i glasi: 

 „ Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta Općine Gunja u suprotnosti s 
Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta poĉinjene nepravilnosti, bez odgode će dati 
uputu Općinskom vijeću da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uoĉene nedostatke. 
 Ako Općinsko vijeće ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni uoĉene 
nedostatke u roku iz stavka 1. ovoga ĉlanka, nadležno tijelo državne uprave donosi odluku o obustavi od 
primjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg akta (u daljnjem tekstu: odluka o obustavi) koja mora biti 
obrazložena. 
 Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 dana od isteka roka 
iz stavka 1. ovoga ĉlanka. 
 Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća koje je donijelo opći akt, 
općinskom naĉelniku, te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) samoupravu. 
 Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.“ 

Ĉlanak 15. 
 

  U ĉlanku 91. stavku 1. rijeĉi: „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijela državne 

uprave“. 

Ĉlanak 16. 
 

  U ĉlanku 92. stavku 1. rijeĉi: „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijela državne 

uprave“. 

Ĉlanak 17. 
 

  U ĉlanku 93. stavku 1. rijeĉi: „Središnje tijelo“ zamjenjuju se rijeĉju: „Tijelo“. 

   U stavku 2. rijeĉi: „ili rukovodeći službenik ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županji“ 

brišu se. 

Ĉlanak 18. 
 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine 
Gunja. 

 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA GUNJA 
               OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 012-03/20-01/01 
        URBROJ: 2212/07-20-9 
 

        Gunja, 24.veljaĉe 2020. godine 
 
          Predsjenik Općinskog vijeća 
           Boris Nikolić 
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4. 
 
 Na temelju ĉlanka 33. 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., 123/17. i 98/19.) i ĉlanka 
29.  Statuta Općine Gunja (“Službeni vjesnik” Općine Gunja br. 01/18.) Općinsko vijeće Općine Gunja na 
svojoj 25. sjednici održanoj dana 24.veljaĉe 2020.godine donosi: 
 
 

POSLOVNIĈKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
P  O S  L  O  V  N  I  K A 

Općinskog vijeća Općine Gunja 
 

Ĉlanak 1. 
 

 U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 02/09., 03/13. i 
02/18. – dalje u tekstu: Poslovnik) ĉlanak 26. mijenja se i glasi: 

 
“Naĉin i postupak razrješenja općinskog naĉelnika propisan je zakonom i Statutom Općine Gunja” 

 
Ĉlanak 2. 

 

 Ĉlanak 26.a briše se. 
 

Ĉlanak 3. 
 

 Ĉlanak 26.b briše se. 
 

Ĉlanak 4. 
 

 U ĉlanku 27. stavku 1. rijeĉi: „zakljuĉni raĉun odnosno godišnji obraĉun“ zamjenjuju se rijeĉima: 
„godišnji izvještaj o izvršenju proraĉuna“.  
 

Ĉlanak 5. 
 

 U ĉlanku 53. stavku 4. rijeĉi: „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijela državne 
uprave.“ 
 

Ĉlanak 6. 
 

 U ĉlanku 57. stavku 5. rijeĉi: „kojeg odredi predsjednik“ brišu se. 
 Stavak 6. briše se.  
 Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6. 
 

Ĉlanak 7. 
 

 Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda proĉišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeće 
Općine Gunja.  
 

Ĉlanak 8. 
 

 Ova Poslovniĉka odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine 
Gunja.  
 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA GUNJA 
               OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 021-05/20-01/01   
        URBROJ: 2212/07-20-8 
 

        Gunja, 24.veljaĉe 2020. godine 
 
          Predsjenik Općinskog vijeća 
           Boris Nikolić 
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5. 
 

 Na temelju ĉlanka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 
127/19.), ĉlanka 15. Zakona o knjižnicama i knjižniĉnoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 77/19. i 98/19.), 
ĉlanka 7. stavak 2. alineja 1. Odluke o osnivanju Javne ustanove Narodne knjižnice i ĉitaonice Gunja 
(„Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 4/18.) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine 
Gunja br. 01/18.), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 25. sjednici održanoj dana 24.veljaĉe 2020. 
godine donijelo je 
 

Z A K L J U Ĉ A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove 
Narodna knjiţnica i ĉitaonica Gunja 

 
I. 

 

 Narodnoj knjižnici i ĉitaonici Gunja daje se prethodna suglasnost na Statutarnu odluku o izmjeni 
Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica i ĉitaonica Gunja koja ĉini sastavni dio ovog Zakljuĉka. 
 
 

II. 
 

 Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja. 

 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA GUNJA 
               OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 612-04/20-01/01   
        URBROJ: 2212/07-20-7 
 

        Gunja, 24.veljaĉe 2020. godine 
 
          Predsjenik Općinskog vijeća 
           Boris Nikolić 
_________________________________________________________________ 

 

 
Na temelju ĉlanka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. i 

35/08), ĉlanka 44. stavak 3. Zakona o knjižnicama i knjižniĉnoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 17/19. i 
98/19.), ĉlanka 45. stavak 2. Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice i ĉitaonice Gunja („Službeni vjesnik“ 
Općine Gunja br. 03/2019), uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Gunja, v.d. ravnateljica 
Narodne knjižnice i ĉitaonice Gunja donosi 
 

STATUTARNU ODLUKU 

 

o izmijeni Statuta Javne ustanove  

Narodne knjiţnice i ĉitaonice Gunja 

 

Ĉlanak 1. 
 

U Statutu Javne ustanove Narodne knjižnice i ĉitaonice Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 
03/2019) ĉlanak 45. stavak 2. mijenja se i glasi: „Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Knjižnice obavlja 
ministarstvo nadležno za poslove kulture, ako posebnim zakonom nije drukĉije odreĊeno.“ 
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Ĉlanak 2. 

 

Ova Statutarna Odluka o izmijeni Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice i ĉitaonice Gunja stupa 
na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploĉi Narodne knjižnice i ĉitaonice Gunja.  
      

Ova Statutarna Odluka o izmijeni Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice i ĉitaonice Gunja objavit 
će se i u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja. 
 

Vršiteljica dužnosti ravnateljice 

Tena Franić, mag.cult. 

__________________________________________________________________ 
 

6. 
 

 Na temelju ĉlanka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 28/10.) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 01/18.), 
Općinsko vijeće Općine Gunja, na prijedlog općinskog naĉelnika, na svojoj 25. sjednici održanoj dana 
24.veljaĉe 2020.godine, donijelo je 

 
O D L U K A  
o III. izmjeni  

Odluke o plaći, naknadi za rad i drugim pravima 
općinskog naĉelnika i zamjenika općinskog naĉelnika 

 
 

Ĉlanak 1. 
 

 Ovom Odlukom mijenja se ĉlanak 5. Odluke o plaći, naknadi za rad i drugim pravima općinskog 
naĉelnika i zamjenika općinskog naĉelnika („Službeni vjesnik“ Općine Gunja broj 06/15, 04/17 i 11/18 – dalje 
u tekstu: Odluka) u smislu povećanja koeficijenta za izraĉun plaće zamjenika općinskog naĉelnika, tako da 
isti ĉlanak sada glasi: 
 

„ 
Koeficijenti za izraĉun plaća iznosi: 
 

 LOKALNI DUŢNOSNIK                                                                                                   KOEFICIJENT 

1. općinski naĉelnik 4,18 

2. zamjenik općinskog naĉelnika 1,045 

„ 
Ĉlanak 2.  

 

 U preostalom dijelu odredbe Odluke o plaći, naknadi za rad i drugim pravima općinskog naĉelnika i 
zamjenika općinskog naĉelnika („Službeni vjesnik“ Općine Gunja broj 06/15, 04/17 i 11/18.) ostaju 
neizmijenjene.  
 

Ĉlanak 3. 
 

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

           REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA GUNJA 
               OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 120-01/20-01/01   
        URBROJ: 2212/07-20-1 
 

        Gunja, 24.veljaĉe 2020. godine 
 

          Predsjenik Općinskog vijeća 
           Boris Nikolić 
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7. 

 
 Na temelju ĉlanka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 28/10.), ĉlanaka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i ĉlanka 29. 
Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 01/18), na prijedlog općinskog naĉelnika, 
Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 25. sjednici održanoj dana 24.veljaĉe 2020. godine donijelo je: 
 
 

ODLUKA 
 

o koeficijentima za obraĉun plaće sluţbenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Gunja 

 
Ĉlanak 1. 

 

 Ovom Odlukom o koeficijentima za obraĉun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Gunja (u daljnjem tekstu: Odluka) odreĊuju se koeficijenti za obraĉun plaće 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja. 
Rijeĉi i pojmovi koji imaju rodno znaĉenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i ženski rod, 
bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
 

Ĉlanak 2. 
 

 Koeficijenti za obraĉun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Gunja odreĊuju se sukladno klasifikaciji radnih mjesta utvrĊenih Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u 
lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 74/10 i 125/14), a unutar raspona, te 
iznose: 

 
RADNO MJESTO KOEFICIJENT 

Proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela 2,55 

Viši savjetnik za raĉunovodstveno-financijske poslove 2,2 

Referent-tajnik općinskog vijeća i općinskog naĉelnika 1,81 

Referent za administrativne poslove i arhivsku graĊu 1,80 

Referent za raĉunovodstvo i knjiţenje  1,7 

Referent – komunalni redar 1,7 

Voditeljica programa 1,41 

Gerontodomaćica 1,085 

Pomoćni radnik 1,085 

Dostavljaĉ obroka 1,085 

 
Ĉlanak 3. 

 

         Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja ĉini 
umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik 
rasporeĊen i osnovice za obraĉun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 
         Osnovica za obraĉun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Gunja utvrĊuje se odlukom naĉelnika Općine Gunja. 
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Ĉlanak 4. 

  
Proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja donijet će pojedinaĉna rješenja o 

plaći službenika i namještenika Općine Gunja sukladno ovoj Odluci. 

 
Ĉlanak 5. 

  
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obraĉun 

plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja („Službeni vjesnik“ 
Općine Gunja br. 01/11, 02/14, 06/15, 06/17, 08/18, 04/19 i 10/19). 

 

Ĉlanak 6. 
  

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

 

 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA GUNJA 
               OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 120-01/20-01/01   
        URBROJ: 2212/07-20-2 
 

        Gunja, 24.veljaĉe 2020. godine 
 

          Predsjenik Općinskog vijeća 
           Boris Nikolić 
 
_________________________________________________________________ 
 
8. 

 
 Na temelju ĉlanka 17.stavka 1. alineja 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15 i 

118/18), ĉlanka 5. i 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ 27/17.), ĉlanka 

35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01., 60/01., 129/05., 

109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja  

(„Službeni vjesnik“Općine Gunja BR. 01/18) a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Gunja 

(„Službeni vjesnik“Općine Gunja 04/18) Općinsko vijeće Općine Gunja na 25. sjednici održanoj  24. veljaĉe 

2020. godine donijelo je: 

ODLUKA 

o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene  Općine Gunja 

 

Ĉlanak 1. 

            Ovom Odlukom, sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Gunja („Službeni vjesnik“ 

Općine Gunja broj 04/18), osniva se Postrojba civilne zaštite opće namjene  ( u daljnjem tekstu : Postrojba). 

Ĉlanak 2.  

            Postrojba se osniva za provoĊenje mjera civilne zaštite, asanacije terena, potporu u provoĊenju mjera 

evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.  
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Ĉlanak 3.  
 

            Postrojba se sastoji od : 

            - upravljaĉke skupine i  

            - tri operativne skupine. 

           Upravljaĉka skupina sastoji se od dva pripadnika (zapovjednik i zamjenik zapovjednika), a svaka od 

operativnih skupina sastoji se od jedanaest pripadnika (voditelj skupine i deset pripadnika).  

 

Ĉlanak 4.  
 

          Popuna Postrojbe obveznicima provodi se sukladno ĉlanku 44. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ 82/15 i 118/18) uz ispunjenje uvjeta propisanih Pravilnikom o kriterijima zdravstvenih 

sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za rasporeĊivanje i uvjetima 

za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika („Narodne novine“ 98/16). 

          Prednost u rasporeĊivanju u Postrojbu imaju kandidati koji istaknu interes za dragovoljnim 

sudjelovanjem te ispunjavaju uvjete propisane zakonom.  

          Osobama koje su rasporeĊene u Postrojbu izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite, kada im se 

priopći dužnost i kada to potvrde svojim potpisom. 

  

Ĉlanak 5. 
 

          Postrojba postupa sukladno operativnom postupku kojeg donosi naĉelnik Stožera civilne zaštite 

Općine Gunja. 

Ĉlanak 6.  
 

          Mobilizacija Postrojbe provodi se po nalogu općinskog naĉelnika, na temelju relevantnih podataka 

sustava ranog upozoravanja, kada izvanredni dogaĊaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću ili katastrofu ili 

kada je proglašena velika nesreća ili katastrofa.  

 

Ĉlanak 7.  
 

          Evidencija pripadnika Postrojbe vodi se u Jedinstvenom upravnoj odjelu Općine Gunja. 

 

Ĉlanak 8. 

  

          Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe osiguravaju se u 

proraĉunu Općine Gunja.  

 

Ĉlanak 9.  
 

          Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene 

Općine Gunja KLASA:  810-01/15-01/384; URBROJ: 2212/07-15-01 od 23. veljaĉe 2015. godine. 

 

Ĉlanak 10.  
 

  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: 810-01/20-01/01   
        URBROJ: 2212/07-20-2 
 

        Gunja, 24.veljaĉe 2020. godine 
 

          Predsjenik Općinskog vijeća 
           Boris Nikolić 
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9. 

 
Temeljem ĉlanka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15. i 118/18.) i 

ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 01/18.) a na prijedlog općinskog 
naĉelnika, Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 25. sjednici održanoj dana 24.veljaĉe 2020. godine, 
donosi: 

 
ANALIZA STANJA 

 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUĈJU 
                           OPĆINE  GUNJA U 2019. GODINI 

 
 

UVOD 
 

Temeljem ĉlanka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15. i 118/18.) 
odreĊeno je da predstavniĉko tijelo jedinice lokalne samouprave razmatra i usvaja godišnju analizu sustava 
civilne zaštite. 

Uĉinkovitost sustava se oĉituje kroz provoĊenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite svih 
sudionika u sluĉaju katastrofa i velikih nesreća koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba 
kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost. Jedinice lokalne samouprave, u 
okviru svojih prava i obveza utvrĊenih Ustavom i zakonima ureĊuju, planiraju, organiziraju, financiraju i 
provode civilnu zaštitu. 
 
STANJE  SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
      
Tijekom 2019. godine Općina Gunja je donijela:  

- Odluku o odreĊivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na podruĉju Općine Gunja 
- Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Gunja 
- Odluku o agrotehniĉkim mjerama i mjerama za ureĊenje i održavanje poljoprivrednih rudina, te 

mjerama zaštite od požara na podruĉju Općine Gunja 
- Odluku o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Gunja 
- Plan djelovanja u podruĉju prirodnih nepogoda za 2020. godinu 
- Plan djelovanja civilne zaštite Općine Gunja  

- Plan rada Stožera civilne zaštite Općine  
- Smjernice razvoja sustava civilne zaštite Općine za razdoblje 2018.-2021. godina 
- Analizu stanja sustava CZ na podruĉju Općine Gunja 
- Plan aktivnog ukljuĉenja svih subjekata zaštite od požara (s ažuriranim popisom) na podruĉju Općine 
- Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za podruĉje Općine 
- Financijski plan za razvoj sustava civilne zaštite. 

 
 Općina Gunja je, kroz proteklu godinu, uredno i u zakonom propisanom opsegu financirala troškove 
zaštite i spašavanja što potvrĊuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim nadzorima. 
 

STANJE PO VAŢNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
 

1. CIVILNA ZAŠTITA 
 

1.1.STOŢER CIVILNE ZAŠTITE 
 

Stožer civilne zaštite  Općine Gunja je, poĉetkom godine, održao sjednicu na kojoj je usvojen Plan rada 
Stožera u 2019. godini i dogovorene aktivnosti koje temeljno obuhvaćaju stvaranje uvjeta za: 
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         - održavanje terensko-pokazne vježbe  

- kontinuirani preventivni rad svih ĉlanova 
- osiguravanje dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja ĉlan i usklaĊenog djelovanja na 

zajedniĉkom cilju svladavanja krize 
- pravovremeno reagiranje i odluĉivanje 
- kontinuirano osposobljavanje i uvježbavanje 
- kontinuirano ažuriranje podataka o ĉlanovima. 

 
1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 
 

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine odreĊen je temeljem Procjene rizika 
od velikih nesreća Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 04/18.) . 

Za podruĉje Općine ustrojen je tim CZ opće namjene Gunja (36 pripadnika). 
Ažuriranje Tima CZ, na naĉin da se zamjene ĉlanovi koji više ne žive na podruĉju Općine, se provodilo 

kontinuirano tijekom godine. 
 
1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ 
 

IzraĊen je Plan djelovanja civilne zaštite Općine Gunja.  
Za angažiranje pokretnina odnosno materijalno tehniĉkih sredstava  pravnih osoba u sluĉaju katastrofa 

i velikih nesreća, općinski naĉelnik, odnosno Stožer civilne zaštite koristi teklićku službu iz sastava djelatnog 
osoblja Općinske uprave.  

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu civilne  zaštite i podizanja razine opće kulture ljudi 
o civilnoj zaštiti na podruĉju Općine, Općinski naĉelnik putem javnih obavijesti na oglasnim stupovima 
upoznaje stanovništvo o uvoĊenju i znaĉaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112. Vlasnici i korisnici 
objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi postavili su, na vidljivom mjestu na svojim objektima, obavijesti o 
novim znakovima za uzbunjivanje. 
 
1.4. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE 
 

Općina Gunja je zakonsku obvezu, da na svom podruĉju osigura uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, 
kulturnih  i drugih dobara,  ispunila na naĉin da je osigurala dvije lokacije (Osnovnu školu i Župnu crkvu) za 
tu namjenu.   
 
2. VATROGASTVO 
 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gunja je osnovano 1938. godine i 2020. godine će proslaviti 82 
obljetnicu osnivanja i rada. Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva djeluje na podruĉju 
Općine Gunja.  

U postrojbi djeluje 35 operativnih ĉlanova i 5 pripadnika mladeži. Od ukupnog broja vatrogasaca nema 
profesionalaca koji vrše operativno dežurstvo cijele godine i to 24. sata dnevno. U sluĉaju potrebe spremno 
je intervenirati 20 dobrovoljnih vatrogasaca s položenim struĉnim ispitom u jednoj smjeni. Dežurstvo je 
organizirano u jednoj smjeni. 

Napominjemo da je uslijed gospodarske krize ali i migracije stanovništva u inozemstvo bitno smanjen 
interes za vatrogastvo, stoga je potrebno pojaĉati napore i intenzivirati rad sa mladima, kao i nadalje ulagati 
u izobrazbu postojećeg kadra. 

Vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Gunja raspolaže s 3 vatrogasna vozila (1 
navalno vozilo kapaciteta 4500 l vode i 400 l pjenila, autocisterna sa zapreminom od 7500 l vode, 1 
zapovjedno kombi vozilo, 2 pumpe za vodu-elektriĉna 400 l/min te benzinska pumpa 1100 l/min). U prošloj 
godini izvršene su popravke postojećih sirena za uzbunjivanje (dvije sirene). 
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Sva vozila tehniĉki su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom. 
Općinsko vijeće, svojim Proraĉunom za 2019. godinu, za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva, 

osiguralo je sredstva, u iznosu od  284.648,85 kuna.  
Općina je osigurala sredstva za provedbu Plana motrenja ĉuvanja i ophodnje graĊevina i površina 

otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.  
U skladu s Odlukom o donošenju Plana civilne zaštite Općine Gunja, tijekom godine su ažurirani 

podaci  iz navedenog Plana. 
Temeljem navedenog može se konstatirati da Dobrovoljno vatrogasno društvo Gunja zadovoljava sve 

kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima vezanim za vatrogasnu djelatnost. 
TakoĊer se može istaknuti da je vatrogasna postrojba (DVD Gunja) efikasno obavila sve zadaće u 

2019. godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na podruĉju Općine. 
 
3. SLUŢBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE 

DJELATNOSTI 
 

U 2019. godini pravne osobe  koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti imale su 
sljedeće aktivnosti: 

- ambulanta opće medicine kontinuirano je skrbila za zdravlje stanovništva, 
- komunalno poduzeće (Gunjanska ĉistoća d.o.o.) redovito je odvozilo kućni otpad te jednom po pozivu 

graĊana u toku godine obavilo odvoz krupnog otpada, dimnjaĉarske poslove, ukop umrlih i dr. 
- dobrovoljno vatrogasno društvo je  imalo 4 intervencije (3 na gašenju požara i 1 na ispumpavanju vode)  
- odreĊene pravne osobe od interesa za sustav CZ Općine Gunja: 

       - GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o. 
       - GUTIĆ d.o.o. 
- provoĊena je redovna deratizacija i dezinsekcija na cijelom podruĉju općine po Veterinarskoj stanici 
Županja, uz ugovoren nadzor Zavoda za javno zdravstvo. 

 
4. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUĈJU OPĆINE GUNJA 
 

Iz Proraĉuna Općine Gunja za 2019. godinu po pozicijama koje su od interesa za sustav civilne 
zaštite i u provoĊenju aktivnosti pravnih osoba, službi i udruga koje se u okviru svoje djelatnosti bave 
odreĊenim vidovima civilne zaštite izdvojena su financijska sredstva kako slijedi:  
 

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 
REALIZIRANO 

2019 (u 
kunama) 

1.  

TIM CIVILNE ZAŠTITE  

- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi pripadnika 
civilne zaštite             320,00       

- Tim CZ opće namjene (nabava službene, radne i 
zaštitne odjeće i obuće, vježbe i sl.) -  

UKUPNO:                320,00 

2.  

VATROGASTVO 

DVD Gunja         284.648,85 

UKUPNO:         284.648,85 

3 

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)  

- Tekuće održavanje  

UKUPNO:       0,00 

4. 

UDRUGE GRAĐANA   

Veterinarska stanica 
          

117.079,00 

HGSS             2.000,00 

HCK           45.586,73 

UKUPNO: 164.665,73 

UKUPNO REALIZIRANO: 449.634,58 
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5. ZAKLJUĈNO 
 

U 2019. godini nije bilo velikih nesreća i katastrofa na podruĉju općine Gunja.  

 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA GUNJA 
               OPĆINSKO VIJEĆE 
 

        KLASA: 810-01/20-01/01   
        URBROJ: 2212/07-20-4 
 

        Gunja, 24.veljaĉe 2020. godine 
 

          Predsjenik Općinskog vijeća 
           Boris Nikolić 
 
_________________________________________________________________ 
 
10. 

 
 Na temelju ĉlanka 36. i 38. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 
(„Narodne novine“ br. 16/19.) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja (''Službeni vjesnik'' Općine Gunja broj 
01/18), na prijedlog općinskog naĉelnika, Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 25. sjednici održanoj dana 
24.veljaĉe 2020. godine donijelo je: 
 

ODLUKA 
o isplati sredstava ţurne pomoći za djelomiĉnu sanaciju  

štete od prirodne nepogode u 2019.godini 
 

Ĉlanak 1. 
 

 Ovom Odlukom odobrava se žurna pomoć u svrhu djelomiĉne sanacije štete od prirodne nepogode u 

2019.godini (olujni i orkanski vjetar dana 07. srpnja 2019.godine) oštećenicima fiziĉkim osobama koji nisu 

poduzetnici u smislu Zakona, a koji su pretrpjeli štetu na imovini (graĊevini), posebice ugroženim skupinama, 

starijima i bolesnima i ostalima kojima prijeti ugroza zdravlja i života na podruĉju zahvaćenom prirodnom 

nepogodom iz 2019.godine. 

 Vrijednost novĉanih sredstava žurne pomoći iznosi ukupno: 10.000,00 kuna. 

 Pomoć se daje u postotku od 9,48 posto od potvrĊene štete na graĊevinskim objektima fiziĉkih osoba. 

 Žurna pomoć iz stavka 2. ovog ĉlanka doznaĉuje se iz proraĉuna Općine Gunja za 2020.godinu, 

pozicija: R201, konto: 37219 – Tekuće pomoći - isplata šteta. 

 
Ĉlanak 2. 

 

 Žurna pomoć dodjeljuje se kao predujam i ne iskljuĉuje dodjelu pomoći u postupku koji je ureĊen 

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. 

 

Ĉlanak 3. 
 

 Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda je dana 22. srpnja 2019. godine 

izvršilo pregled oštećenih objekata te je u svezi toga procijenilo nastalu štetu na graĊevini. Dana 27. 

kolovoza 2019.godine sastavilo je konaĉno izvješće i dostavilo ga općinskom naĉelniku te Županijskom i 

Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. 
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Ĉlanak 4. 

 

 Općinski naĉelnik je utvrdio da postoji osnova da se oštećenicima fiziĉkim osobama isplati žurna 
pomoć za djelomiĉnu sanaciju štete od prirodne nepogode nastalu na graĊevini, u visini predujma kako je to 
naznaĉeno u Tablici u ĉlanku 5. ove Odluke.  
 

Ĉlanak 5. 
 

           Oštećenicima fiziĉkim osobama dodjeljuje se žurna pomoć u iznosu kako slijedi: 

 

Redni 

broj 

Ime i prezime oštećenika Iznos pomoći u kunama 

1. ŢELJKO ANDRIĆ 86,00 

2. ŢELJKO KUDLEK 1.665,00 

3. AHMET GLIBANOVIĆ 333,00 

4. ANTO CVJETANOVIĆ 225,00 

5. ANTON PETROVIĆ 95,00 

6. BRANIMIR MAZALOVIĆ 974,00 

7. DAMIR ŠIBER 124,00 

8. DARKO ŢIVANOVIĆ 95,00 

9. ELDIN ĐONLIĆ 357,00 

10. FILIP ĈERKEZOVIĆ 73,00 

11. HAVA ŠABANOVIĆ 71,00 

12. IVAN ŠOKĈEVIĆ 260,00 

13. IVAN POTOCKI 600,00 

14. JADRANKA FRANJIĆ 98,00 

15. JANJA LOVRIĆ 392,00 

16. MARIN MATEJ 1.353,00 

17. MARKO BABIĆ 1.904,00 

18. MATO VAREŠEVAC 32,00 

19. MIRJANA PETKOVIĆ 48,00 

20. NEDJELJKA KELAVA 10,00 

21. RADINKA NUKIĆ 250,00 

22. STJEPAN ĈERKEZOVIĆ 572,00 

23. TEREZIJA BOJIĆ 102,00 

24. TONKO PRSKALO 55,00 

25. ZORAN GRGIĆ 14,00 

26. ZORAN NOVAKOVIĆ 212,00 

SVEUKUPNO: 10.000,00 

 
           Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da sredstva iz stavka 1. ovog ĉlanka doznaĉi izravno na raĉune 
oštećenika fiziĉkih osoba navedenih u Tablici iz ovog ĉlanka, te da izradi cjelovito izvješće o utrošku 
sredstava pomoći po korisnicima. 

           Sredstva dodijeljena oštećenicima iz ove Odluke strogo su namjenska i ne mogu se koristiti u druge 

namjene. 
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Ĉlanak 6. 

 

 Žurna pomoć iz stavka 5. ove Odluke uraĉunava se u iznos pomoći za djelomiĉnu sanaciju posljedica 
prirodnih nepogoda isplaćenih u skladu s ovim Zakonom iz sredstava državnog proraĉuna i proraĉuna 
jedinice podruĉne samouprave. 
 Ako je iznos predujma veći od iznosa pomoći utvrĊenog za konaĉne potvrĊene štete u Registru šteta, 
Općina Gunja dužna je osigurati povrat viška dodijeljenih sredstava u proraĉun Općine Gunja.  

Ĉlanak 7. 
 

 Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku'' Općine Gunja. 
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA GUNJA 
               OPĆINSKO VIJEĆE 
 

        KLASA: 021-05/20-01/01   
        URBROJ: 2212/07-20-7 
 

        Gunja, 24.veljaĉe 2020. godine 
 

          Predsjenik Općinskog vijeća 
           Boris Nikolić 
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SADRŢAJ: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

1. PLAN PRIJMA u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja za 2020. godinu 
 

2. ODLUKA o imenovanju struĉnog povjerenstva za javnu nabavu 
 

3. STATUTARNA ODLUKA  o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gunja 
 

4. POSLOVNIĈKA ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Gunja 

 

5. ZAKLJUĈAK o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta javne 
ustanove narodna knjižnica i ĉitaonica Gunja 

 

STATUTARNA ODLUKA o izmjeni Statuta javne ustanove narodne knjiţnice i ĉitaonice 
Gunja 
 

6. ODLUKA o III. izmjeni odluke o plaći, naknadi za rad i drugim pravima općinskog naĉelnika i 
zamjenika općinskog naĉelnika 
 

7. ODLUKA o koeficijentima za obraĉun plaće službenika i namještenika jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Gunja 

 

8. ODLUKA o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Gunja 
 

9. ANALIZA STANJA sustava Civilne zaštite na podruĉju Općine Gunja u 2019.g. 
 

10. ODLUKA o isplati sredstava žurne pomoći za djelomiĉnu sanaciju štete od prirodne 
nepogode u 2019.g. 
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