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1.
 
 Na temelju članka 68. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 29. Statuta Općine Gunja (''Službeni 
vjesnik'' Općine Gunja br. 03/13, 05/13, 10/13 i 
03/15), Općinsko vijeće Općine Gunja na sjednici 
održanoj dana 10. kolovoza 2016.godine donosi  
 

ODLUKU 
O KRITERIJIMA I MJERAMA NAPLATE 

DOSPJELIH A NENAPLAĆENIH 
POTRAŽIVANJA OPĆINE GUNJA 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Odlukom o kriterijima i mjerama naplate 
dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Općine 
Gunja (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se 
kriteriji i mjerila, te propisuje postupak naplate i 
otpisa dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja 
Općine Gunja. 
 Odredbe ove Odluke odnose se na 
potraživanja s osnove javnih davanja odnosno s 
osnove svih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata 
i/ili nadzor prema posebnim propisima u 
nadležnosti Općine Gunja, kao što su komunalna 
naknada, komunalni doprinos, te ostali prihodi po 
posebnim propisima. 
 Odredbe ove Odluke ne odnose se na 
nejavna davanja i naknade za koncesije odnosno 
na potraživanja koja su nastala iz ugovornih 
odnosa. 
 Kriteriji, mjerila i postupak otpisa 
potraživanja iz stavka 3. ovog članka regulirani su 
posebnom Uredbom Vlade Republike Hrvatske. 
 
II. MJERE I KRITERIJI NAPLATE I OTPISA 
POTRAŽIVANJA 
 

Članak 2. 
 

 Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih 
potraživanja obuhvaćaju slijedeće: 
 

- pismena opomena 
- mogućnost obročne otplate duga, 
- naplata putem instrumenata osiguranja  
  plaćanja, 
- pokretanje ovršnog postupka radi naplate  
  potraživanja. 
 

Članak 3. 
 

 Ukoliko potraživanja nisu naplaćena u 
rokovima dospijeća, potrebno je poduzeti mjere 
za naplatu. Prvi korak je upućivanje pismenih 
opomena dužnicima na dokaziv način (s 
povratnicom i sl.). U opomeni treba navesti 
podatke o dužniku, iznos duga, pravni temelj po 
kojem ga se poziva na plaćanje duga (ugovor, 
račun, rješenje i dr.) te dodatni rok za plaćanje 
duga. 
 

Članak 4. 
 

 Dužnik ima mogućnost podnijeti zahtjev za 
obročnu otplatu duga ako se time bitno 
poboljšavaju mogućnosti naplate duga dužnika, 
od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti 
cjelokupni dug. Rok na koji se može odobriti 
obročna otplata duga ne može biti dulji od 12 
mjeseci. 
 Zahtjev za obročnu otplatu duga podnosi 
se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja, 
koji zahtjev obrađuje i priprema prijedlog za 
postupanje. 
 Uz zahtjev za obročnu otplatu duga, 
dužnik treba priložiti obrazloženje i prijedlog 
dinamike otplate duga. 
 Općinski načelnik donosi rješenje o 
obročnoj otplati duga, te po izvršnosti rješenja sa 
podnositeljem zaključuje upravni ugovor o 
obročnoj otplati duga. 
 

Članak 5. 
 

 Obročna otplata dospjelog duga može se 
dati pod slijedećim uvjetima: 
 

- za potraživanja od 200,00 do 400,00 kuna  
  odobrava se otplata u 3 (tri) mjesečna obroka 
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- za potraživanja od 401,00 kune do 700,00 kuna  
  odobrava se otplata u 6 (šest) mjesečnih  
  obroka, 
- od 701,00 kune do 1.000,00 kuna odobrava se  
  otplata u 9 (devet) mjesečnih obroka, 
-za potraživanja veća od 1.001,00 kuna odobrava  
  se otplata u 12 (dvanaest) mjesečnih obroka. 
 

Članak 6. 
 

 Kad se iscrpe mjere naplate duga 
jednokratnom uplatom i obročnom otplatom, 
pokreće se ovršni postupak radi naplate 
potraživanja, uz prethodnu suglasnost općinskog 
načelnika. 
 Jedinstveni upravni odjel priprema 
podatke i dokumentaciju za pokretanje ovršnog 
postupka nakon čega sastavlja ovršni prijedlog ili 
za to angažira javnobilježnički ured ili odvjetnički 
ured. 
 
III. OTPIS POTRAŽIVANJA 
 

Članak 7. 
 

 Otpis potraživanja pokreće se na zahtjev 
dužnika ili po službenoj dužnosti. 
 

Članak 8. 
 

 Ukoliko se utvrdi da se potraživanja ne 
mogu naplatiti primjenom mjera utvrđenih 
člankom 2. Ove Odluke, pokreće se postupak 
otpisa potraživanja. 
 

Članak 9. 
 

 Otpis potraživanja obavlja se na temelju 
slijedećih kriterija i uvjeta: 
 

   - kad se utvrdi da su potraživanja nenaplativa 
jer su u postupcima stečajeva i likvidacija 
rješenjem Trgovačkog suda pravne osobe 
brisane iz sudskog registra, 
   - kad se utvrdi da su potraživanja nenaplativa 
temeljem pravomoćne odluke suda ili drugog 
nadležnog tijela, 
   - kad se utvrdi da su potraživanja nenaplativa 
uslijed nastupanja zastare sukladno važećim 
zakonskim propisima, a dužnik se u postupku 
naplate pozove na zastaru potraživanja, 
   - kad se utvrdi da su iznosi potraživanja preniski 
za pokretanje postupka ovrhe i pokriće sudskih 
troškova, odnosno da bi troškovi naplate 
potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom 
potraživanja, 
    - kad se utvrdi da je dužnik umro temeljem 
izvatka iz matične knjige umrlih i kad se utvrdi da  

 
 
nije ostavio pokretnine i nekretnine iz kojih se dug 
može naplatiti, temeljem potvrde suda ili javnog 
bilježnika da se ne vodi ostavinski postupak, 
   - kad se utvrdi da potraživanja nemaju valjani 
pravni osnov, 
   - u slučajevima izvanrednih socijalno-
ekonomskih okolnosti. 
 

Članak 10. 
 

 Zahtjev za potpuni ili djelomični otpis 
duga, dužnik podnosi se Jedinstvenom upravnom 
odjelu, koji zahtjev obrađuje te priprema prijedlog 
za postupanje. 
 

Članak 11. 
 

 Jedinstveni upravni odjel dužan je za svaki 
pojedinačni otpis priložiti: 
 

- svu financijsku dokumentaciju iz analitičke 
evidencije proračuna pojedinačno po svakom 
dužniku 
- sve vrste prihoda i rashoda s navedenim 
iznosima po kriterijima iz ove Odluke, 
- dokaz o poduzetim mjerama u svrhu naplate 
prihoda (opomene, utuženje, ovrha i dr.) 
- obrazložiti razloge prijedloga otpisa. 
 

Članak 12. 
 

 Općinski načelnik na temelju prijedloga i 
priložene dokumentacije donosi Odluku o 
djelomičnom ili potpunom otpisu potraživanja do 
iznosa od 10.000,00 kuna po svakom 
pojedinačnom zahtjevu. 
 Za sve opravdane zahtjeve i prijedloge za 
otpis iznad 10.000,00 kuna odluku donosi 
Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika. 
 

Članak 13. 
 

 Prijedlog za otpis potraživanja može dati 
Jedinstveni upravni odjel, temeljem kriterija i 
uvjeta iz članka 8. Ove Odluke, te 
dokumentiranog obrazloženja u svezi pravne 
utemeljenosti i prethodno poduzetih radnji, 
odnosno pokušaja naplate pojedinih vrsta 
potraživanja. 
 

Članak 14. 
 

 Iznimno, potraživanja prema dužniku 
fizičkoj i pravnoj osobi, na prijedlog jedinstvenog 
upravnog odjela, Općinski načelnik može otpisati 
bez provođenja postupka iz ove Odluke ukoliko je 
za isto nastupila zastara prava na naplatu, a 
sveukupan iznos duga po dužniku ne prelazi 
100,00 kuna.
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IV. IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI MJERA 
NAPLATE 
 

Članak 15. 
 

 Jedinstveni upravni odjel dužan je 
kontinuirano pratiti stanje i poduzimati mjere 
naplate potraživanja, te polugodišnje sastavljati 
izvješće o poduzetim mjerama za naplatu 
potraživanja. 
 Izvješće mora sadržavati iznos dospjelog 
a nenaplaćenog potraživanja, dospjelost 
potraživanja, broj opomena, broje postupaka 
prisilne naplate, naplatu instrumenata osiguranja 
plaćanja, izvješće o zaključenim sporazumima o 
obročnom plaćanju te ostale podatke sukladno 
zahtjevu Općinskog načelnika. 
 Izvješće se dostavlja do 30. u mjesecu za 
proteklo polugodište. 
 
 
 
 

V. ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 16. 
 

 Ova odluka stupa na snagu osmoga dana 
od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine 
Gunja, a objavit će se i na oglasnoj ploči Općine 
Gunja. 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
 VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA GUNJA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 415-06/16-01/1673 
URBROJ: 2212/07-16-1 

U Gunji, 10. kolovoza 2016. godine 
 
                      Predsjednik Općinskog vijeća 
       Alen Džomba 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

2.  
 
 Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13) i članka 49. Statuta 
Općine Gunja (''Službeni vjesnik'' Općine Gunja 
br. 03/13, 05/13, 10/13, 03/15), Općinsko vijeće 
Općine Gunja na sjednici održanoj dana 
10.kolovoza 2016. god. donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Polugodišnjeg  Izvješća o radu 
Općinskog načelnika 

Općine Gunja za razdoblje od 01. siječnja do 
30. lipnja 2016. godine 

 
I. 

 

 Općinsko vijeće Općine Gunja prihvaća 
Polugodišnje Izvješće o radu općinskog načelnika 
Općine Gunja za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2016. godine, koje Izvješće čini sastavni dio 
ovoga Zaključka. 
 

II. 
 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Gunja. 
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
 VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA GUNJA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 008-01/16-01/1672 
URBROJ: 2212/07-01/01-16-1 
U Gunji, 10. kolovoza 2016. godine 
 
                      Predsjednik Općinskog vijeća 
       Alen Džomba 
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 Temeljem članka 35.b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13) i članka 49. Statuta 
Općine Gunja (''Službeni vjesnik'' Općine Gunja 
br. 03/13, 05/13, 10/13, 03/15), podnosim 
Općinskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje 
slijedeće 
 
PREDMET:  Polugodišnje Izvješće o radu 
općinskog načelnika za razdoblje 
od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 
 
I. UVOD 
 

 Sukladno zakonskim obvezama i Statutu 
Općine Gunja, općinski načelnik je obvezan dva 
puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće 
o svom radu (u daljnjem tekstu: Izvješće). 
 Ovo izvješće odnosi se na razdoblje od 
01.01.2016.godine do 30.06.2016.godine. 
 

 Kao nositelj izvršne vlasti općinski 
načelnik obavlja poslove iz samoupravnog 
djelokruga Općine Gunja, sukladno ovlaštenjima 
utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, kao i odredbama drugih 
zakona, te sukladno Statutu Općine Gunja. 
 
II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG 
NAČELNIKA 
 

 I u ovom izvještajnom razdoblju nastavio 
sam sa realizacijom izbornog programa.  
 Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, 
Općinskom vijeću podnošeni su prijedlozi akata, 
Izvješće o radu općinskog načelnika za 
vremensko razdoblje od 01.07.2015.-
31.12.2015.godine, akti vezani uz civilnu zaštitu, 
izmjene i dopune proračuna Općine za 2016.g., te 
druga izvješća i akte. 
 

 Također sam nastavio uspješno obavljati 
svoje poslove i održavati sastanke sa 
gospodarstvenicima, udrugama i stanovništvom, 
koje i nadalje svakodnevno primam i koje mi se i 
u ovom izvještajnom razdoblju nastavilo obraćati 
radi rješenja svojih problema.   
 

 I dalje se kontinuirano održavaju sastanci 
sa čelnicima Vukovarsko-srijemske županije, sa 
raznim Ministarstvima Republike Hrvatske, sa 
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, UNICEF-om, tvrtkama koje izvode 
poslove obnove cestovne infrastrukture na 
području Općine Gunja kao i sa drugim 
institucijama u svezi daljnjeg provođenja 
predviđenih Projekata i obnove.  
 

 U ovom izvještajnom razdoblju urađeni su 
slijedeći poslovi, te sklopljeni ugovori, kako slijedi: 
 

- dana 08.01.2016.g. zaključeni su Ugovori o 
sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih 
škola sa područja Općine Gunja i to sa 
prijevoznicima POLET d.o.o. i ČAZMATRANS-
NOVA d.o.o., na temelju kojih Ugovora od 
ukupnog troška prijevoza 75% plaća Ministarstvo, 
100,00 kn plaćaju roditelji dok preostali iznos 
razlike u 50%-om iznosu subvencionira Općina a 
drugih 50% VSŽ, 
 

- dana 14.01.2016.g. sklopljena su dva Ugovora o 
donaciji fin. sredstava sa Hrvatskim društvom 
skladatelja iz Zagreba, iznos donacije ukupno: 
100.000,00 kn, u svrhu izgradnje i opremanja 
Dječjeg vrtića u Gunji, 
 

- dana 19.01.2016.g. sklopljen je Aneks 
Sporazuma od 03.07.2013.godine sa OSJEK 
KOTEKS d.d. iz Osijeka kojim je postignut 
sporazum o visini i načinu otplate duga prema 
istima. Nagodba je zaključena na iznos od 
114.600,02 kn (oslobođeni smo 50% iznosa 
redovnih i zateznih kamata ) na rok otplate od 
15.02.2016.-15.10.2016.g., s tim da je prva rata 
iznosila 35.958,14 kn a iznos ostalih osam 
mjesečnih rata iznosi 9.830,23 kn, 
 

- dana 10.02.2016.g. sklopljen je Ugovor o 
pružanju usluga projektantskog nadzora prilikom 
izvedbe dijela radova (II. faza sanacije odlagališta 
kom. otpada KRAPLJA) sa firmom H-PROJEKT 
d.o.o. iz Zagreba, iznos usluge: 23.200,00 kn 
(bez PDV-a), predmetnu uslugu 100% financira 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
(u daljnjem tekstu: FOND) putem Ugovora o 
cesiji, 
 

- dana 26.02.2016.g. sklopljen je Sporazum o 
raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja sa 
tvrtkom BENDIX d.o.o. iz Vinkovaca za 
nekretninu u Poslovnoj zoni VELEBIT, 
 

- dana 23.02.2016.g. sklopljen je Sporazum o 
raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja sa 
tvrtkom SOLARNI PROJEKTI d.o.o. iz Osijeka za 
nekretninu u Poslovnoj zoni VELEBIT, 
 

- dana 02.03.2016.g. zaključen je Sporazum o 
poslovno-tehničkoj suradnji sa firmom 
TEKNOXGROUP HRVATSKA d.o.o. iz Zagreba 
za popravak i nabavu rezervnih dijelova za 
katepilar na iznos od 70.000,00 kn, 
 

- dana 15.03.2016. sklopljen je Ugovor o 
jednokratnoj financijskoj potpori sa Gradom 
Zagrebom u svrhu nabavke jednodnevnih pilića i 
pripadajuće hrane, iznos : 165.000,00 kn, 
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- dana 01.03.2016.g. sklopljen je Ugovor o 
kupoprodaji nekretnine sa tvrtkom BENDIX d.o.o. 
iz Vinkovaca za nekretninu u Poslovnoj zoni 
VELEBIT, iznos kupoprodajne cijene: 17.762,50 
kn, 
 

- dana 04.04.2016.g. sklopljen je Ugovor o 
kupoprodaji nekretnine sa tvrtkom SOLARNI 
PROJEKTI d.o.o. iz Osijeka za nekretninu u 
Poslovnoj zoni VELEBIT, iznos kupoprodajne 
cijene: 17.500,00 kn, 
 

- dana 31.03.2016.g. sklopljen je Ugovor o 
pružanju usluga stručnog nadzora prilikom 
izvođenja radova (II. faza sanacije odlagališta 
kom. otpada KRAPLJA) sa firmom SOLIN d.o.o. 
iz Gornje Vrbe, iznos usluge: 58.700,00 kn (bez 
PDV-a), predmetnu uslugu 100% financira Fond 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u 
daljnjem tekstu: FOND) putem Ugovora o cesiji, 
 

- 01.02.2016. na temelju otvorenog postupka 
javne nabave i Odluke o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja sklopljen je sa firmom JET-SET d.o.o. 
iz vRBANJE Ugovor o javnim radovima br. 03-
EMV/2015, za izvođenje radova na odlagalištu 
komunalnog otpada KRAPLJA (II.FAZA), 
vrijednost: 976.458,40 kn (bez PDV-a), izvor 
sredstava: 100% financira FOND, 
 

- dana 31.03.2016.g. sklopljen je i solemniziran 
Ugovor o izdavanju bankarske garancije sa 
Croatia bankom d.d. Zagreb na iznos od 
300.000,00 kn, na rok od godinu dana od dana 
sklapanja Ugovora, u svrhu sklapanja nagodbe sa 
Poreznom upravom, Područni ured Slavonija i 
Baranja, 
 

- dana 06.04.2016.g. sklopljen je Ugovor o 
provedbi poslova koordinatora zaštite na radu 
(koordinator I. i II.) kod izvođenja radova (II. faza 
sanacije odlagališta kom. otpada KRAPLJA) sa 
firmom ZAGREBINSPEKT d.o.o. iz Zagreba, 
predmetnu uslugu 100% financira Fond, 
 

- dana 19.04.2016.g. sklopljen je Ugovor o 
zakupu kamiona za odvoz kom. otpada sa firmom 
GUNJANSKA ČISTOĆA d.o.o. na rok od godinu 
dana od dana sklapanja Ugovora, iznos mjesečne 
rate: 2.100,00 kn, 
 

- dana 13.04.2016.g. sklopljen je Ugovor o 
korištenju sredstava sa Ministarstvom kulture RH 
za opremanje knjižnice u iznosu od 150.000,00 
kn koji iznos će biti refundiran Općini Gunja 
nakon provedbe postupka nabave namještaja, 

dokaza o plaćanju istog te podnošenja izvješća i 
zahtjeva za povrat sredstava. Rok za provedbu 
predmetnog Programa je 15.11.2016.g., 
 

- dana 20.04.2016.g. sklopljen je Ugovor o podjeli 
prihoda sa firmom GUNJANSKA ČISTOĆA d.o.o. 
Gunja i to prihoda koji će GUNJANSKA ČISTOĆA 
d.o.o. Gunja ostvariti za prižanje usluge 
zbrinjavanja i konačnog odlaganja neopasnog 
otpada na temelju ugovora sklopljenih sa trećim 
osobama, na način da Općini Gunja pripada 70% 
bruto iznosa po svakom ispostavljenom računu, a 
firmi GUNJANSKA ČISTOĆA d.o.o. pripada 30% 
bruto iznosa po svakom ispostavljenom računu.  
Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme. 
 

- dana 26.04.2016.g. sklopljen je Upravni ugovor 
o namirenju poreznog duga sa Ministarstvom 
financija, Porezna uprava, Područni ured 
Slavonija i Baranja, na razdoblje od godine dana, 
za iznos poreznog duga od 261.284,19 kn. 
 

- dana 10.05.2016.g. zaključen je Ugovor o 
sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava, 
junica, krmača i nazimica sa Veterinarskom 
stanicom d.o.o. Županja, 
 

- dana 10.05.2016.g. sklopljena je Izmjena 
ugovora o javnim radovima br. 02-EMV/2015. sa 
izvođačem radova IVER d.o.o. iz Osijeka za 
predmet nabave: izvođenje završnih građevinsko-
obrtničkih radova na Društvenom domu u Gunji, 
sveukupna rekapitulacija (električna instalacija, 
strojarska instalacija, rasvjeta): 238.622,24 kn 
(bez PDV-a), 
 

- dana 01.06.2016.g. sklopljen je Sporazum o 
suradnji sa UNICEF-om vezano uz Dječji vrtić u 
Gunji i predškolsko obrazovanje, ukupna 
vrijednost partnerstva je 1.027.222,72 kn sa 
značajnim doprinosom Općine Gunja u ukupnom 
iznosu od 296.750,00 kn, dok će UNICEF u 
provedbu Projekta uložiti ukupno 730.472,72 kn. 
Trajanje Projekta: 31.12.2016.g. 
 

- na temelju provedenog javnog natječaja i 
Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gunja od 
09.05.2016.g. sa BANDIĆ MILAN 365-STRANKA 
RADA I SOLIDARNOSTI Zagreb sklopljen je i 
solemniziran Ugovor o zakupu poslovnog 
prostora koji se nalazi na adresi u Gunji, 
V.Nazora 97, prizemlje, desno krilo zgrade, 
ukupne površine od 91,41 m2, mjesečna 
zakupnina: 1.460,00 kn. 

 
 
 
 



STRANICA 6              SLUŽBENI VJESNIK                        BROJ 4 
 
- raznim mjerama nastojalo se osigurati likvidnost 
proračuna, pravodobno podmirivanje obveza i 
naplata potraživanja 
 

- nastojalo se u skladu sa financijskim 
mogućnostima zadovoljiti potrebe građana u 
području socijalne skrbi i zaštite zdravlja 
primjenom mjera i brigom za socijalno ugrožene 
građane. 
 
 

 U području obrazovanja i društvenih 
djelatnosti izvršeno je slijedeće: 
 

 U području školstva nastojalo se doprinijeti 
što kvalitetnijem obrazovanju, te osigurati 
sredstva za besplatne udžbenike učenika i 
učenica osnovnih i srednjih škola sa područja 
Općine Gunja. 
 U tom smislu, Grad Zagreb, Gradski ured 
za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb predvidio 
je u svome Proračunu sredstva za udžbenike za 
školsku godinu 2016/2017 za potrebe učenika 
srednjih i osnovnih škola, sa poplavljenog 
područja. 
 

 Dana 01.06.2016. sklopljen je Sporazum o 
suradnji između Općine Gunja i UNICEF-a 
vezano uz osnivanje i opremanje Dječjeg vrtića u 
Gunji, a kojim će UNICEF pružiti Općini Gunja 
tehničku i financijsku podršku do kraja 
2016.godine. 
 Vezano uz projekt izgradnje Društvenog 
centra i knjižnice u Općini Gunja, izvješćujem Vas 
da su završni radovi pri kraju, te da se pristupa 
uređenju okoliša zgrade. Opremanje dječjeg 
igrališta iza predmetne zgrade izvršit će UNICEF. 
Nastavkom i financijskom podrškom u provođenju 
programa javnih potreba u sportu osiguravaju se 
djeci, mladima i ostalim stanovnicima Općine 
preduvjeti za bavljenje tjelesnim aktivnostima, 
postizanje sportskih rezultata kao i poticanje i 
promicanje sporta i zdravog načina života. Tako 
se i nadalje podupire rad NK „Jadran“ kao i drugih 
sportskih udruga sufinanciranjem njihovog 
redovnog rada.  
 Vezano uz obnovu zgrade javne namjene; 
NOGOMETNI STADION S PRIPADAJUĆIM 
TERENOM ZA IGRU, izvješćujem Vas da su za 
navedeni projekt ishođeni posebni uvjeti, te da su 
u tijeku aktivnosti vezane uz izmjenu Projekta. 
 Projekt u cijelosti financira Hrvatski 
nogometni savez. 
 Osim toga, podrška se daje i KUD 
Graničar i BKUD Behar kao i drugim udrugama 
koje promiču kulturu, duh i tradiciju Općine Gunja. 
 
U području socijalne skrbi učinjeno je slijedeće: 
 

 Program javnih potreba socijalne skrbi 
realizira se i u ovom izvještajnom razdoblju kroz 
provođenje programa „Pomoć u kući“ Ministarstva 
socijalne politike i mladih kojim se osigurava 
stalna pomoć osobama starije životne dobi, 
socijalno ugroženim i nemoćnim osobama. I 
nadalje se iz proračuna izdvajaju financijska 
sredstva za jednokratnu pomoć rodiljama, kao i 
jednokratna pomoć socijalno ugroženima i 
potrebitima. 
 
Vjerski objekti: 
 
 ARHITEKTONSKOM FAKULTETU iz 
Zagreba povjerena je usluga izrade idejnog 
rješenja za bošnjačko groblje - MEZARJE, koje 
rješenje je izrađeno te se pristupa izradi glavnog 
projekta koji vrši također ARHITEKTONSKI 
FAKULTET iz Zagreba.  
Vrijednost usluge: 45.000,00 kn (bez PDV-a).  
Nakon toga, slijedi ishođenje potvrde glavnog 
projekta.  
 
Komunalna gospodarstvo: 
 
- na temelju provedenog javnog poziva i Odluke o 
raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih 
pomoći gradovima i općinama za poticanje 
komunalnog gospodarstva i komunalnog 
standarda za 2016.g. od 02.05.2016.g. 
Ministarstvo graditeljstva RH donijelo je Odluku o 
dodjeli sredstava kapitalne pomoći Općini Gunja 
za uređenje javnih površina u centralnom dijelu 
naselja (projekt: izgradnja parkirališta za osobne 
automobile, prostora za manipulaciju vozila, 
pješačke staze, rješenje oborinske odvodnje i 
uređenja zelenih površina u Gunji na Trgu žrtava 
Domovinskog rata) od 15.06.2016.g. Ministarstvo 
graditeljstva i prostornog uređenja osigurat će 
Općini Gunja sredstva u iznosu od 200.000,00 kn 
kao pomoć za naprijed navedeni projekt, 
 

- I nadalje su u tijeku radovi na sanaciji 
odlagališta komunalnog otpada KRAPLJA (II. 
FAZA) 
 

- U ovom izvještajnom razdoblju završena je 
sanacija županijske ceste na potezu od groblja  
PLITINE – kružni tok – ulica V.Nazora – ulica 
B.Radića i ulica Velebit koja se ogleda u  
uređenju odvodnih kanala i propusta te pripreme 
autobusnih stajališta i bankina navedene dionice 
za asfaltiranje.   
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III. ZAKLJUČAK 
 
 Podneseno Izvješće o radu općinskog 
načelnika Općine Gunja za razdoblje od 01. 
siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016.godine 
sadrži prikaz važnijih aktivnosti, odnosno poslova iz 
nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela Općine 
Gunja, poduzetih zadovoljavanju potreba mještana. 

 
 
Gunja, 02. kolovoza 2016. godine 
 
         Načelnik Općine Gunja 
  Hrvoje Lucić, dipl.ing.šumarstva 
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SADRŽAJ: 
_________________________________________________________________ 
 
1. ODLUKA o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  
    Općine Gunja 
 
2. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika   
    Općine Gunja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 
 

- Polugodišnje Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja 
do 30. lipnja 2016. godine 
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