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1. 
 
 Na temelju ĉlanka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 144/20.) i ĉlanka 29. stavka 1. Statuta Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ 
Općine Gunja br. 01/18. i 01/20.), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 36. sjednici odrţanoj dana 22. 
veljaĉe 2021.godine donijelo je: 
 

II. STATUTARNA ODLUKA 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Gunja 

 

Ĉlanak 1. 

 U Statutu Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja broj 01/18. i 01/20.) ĉlanak 16. mijenja se i 

glasi: 

 „GraĊani mogu neposredno sudjelovati u odluĉivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora 

graĊana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“  

  

Ĉlanak 2. 

 Ĉlanak 17. mijenja se i glasi: 

          „Referendum se moţe raspisati radi odluĉivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine Gunja, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima odreĊenim 
zakonom i ovim Statutom. 
 Na postupak provoĊenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se ureĊuje 
provedba referenduma.“ 
 

Ĉlanak 3. 

 Ĉlanak 18. mijenja se i glasi:  

 „Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta Općine Gunja raspisivanje referenduma moţe predloţiti 
najmanje jedna trećina ĉlanova Općinskog vijeća, općinski naĉelnik, 20% ukupnog broja biraĉa upisanih u 
popis biraĉa općine Gunja.  
 Ako je raspisivanje referenduma predloţila najmanje jedna trećina ĉlanova Općinskog vijeća, 
odnosno ako je raspisivanje referenduma predloţio općinski naĉelnik,  Općinsko vijeće duţno je izjasniti se o 
podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 
dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih ĉlanova 
Općinskog vijeća. 
 Ako je raspisivanje referenduma predloţilo 20% od ukupnog broja biraĉa upisanih u popis biraĉa 
općine Gunja, predsjednik Općinskog vijeća duţan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu drţavne uprave 
nadleţnom za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 
Tijelo drţavne uprave nadleţno 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 upisanih u popis biraĉa općine Gunja  i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona 
te odluku o utvrĊenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako tijelo drţavne uprave nadleţno 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 tijela drţavne uprave kojom je utvrĊeno da prijedlog nije ispravan 
nije dozvoljena ţalba, već se moţe pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike 
Hrvatske. 
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Općinsko vijeće moţe raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.“ 
 

Ĉlanak 4. 

 Ĉlanak 19. mijenja se i glasi: 

 „Općinski naĉelnik moţe se opozvati putem referenduma. 
 Raspisivanje referenduma za opoziv moţe predloţiti: 
– 20% ukupnog broja biraĉa upisanih u popis biraĉa općine Gunja, 
– 2/3 ĉlanova Općinskog vijeća. 
 Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predloţilo 20% ukupnog broja biraĉa upisanih u popis 
biraĉa općine Gunja, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog naĉelnika, u skladu s 
odredbama Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se ureĊuje raspisivanje 
referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrĊivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja biraĉa 
upisanih u popis biraĉa općine Gunja. 
 Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predloţilo 2/3 ĉlanova Općinskog vijeća, odluku o 
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog naĉelnika Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom 
glasova svih ĉlanova Općinskog vijeća. 
 Referendum za opoziv općinskog naĉelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od 
odrţanih izbora ni ranije odrţanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se odrţavaju redovni izbori 
za općinskog naĉelnika.  
 Odluka o opozivu općinskog naĉelnika 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 općine Gunja. 
 Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i 
podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se ureĊuje provedba referenduma.“ 
 

Ĉlanak 5. 

 U ĉlanku 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

 „Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma objavljuje se u „Sluţbenom vjesniku“ Općine Gunja, 

lokalnom dnevnom tisku, drugim sredstvima javnog priopćavanja i na drugi pogodan naĉin. Od dana objave 

odluke o raspisivanju referenduma do dana odrţavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 

40 dana.“ 

   

Ĉlanak 6. 

 Ĉlanak 24. mijenja se i glasi: 

 „Zborovi graĊana mogu se sazvati radi izjašnjavanja graĊana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz 
samoupravnog djelokruga općine, te raspravljanja o potrebama i interesima graĊana od lokalnog znaĉenja, u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ 

Ĉlanak 7. 

 Ĉlanak 25. mijenja se i glasi: 

 „Zborove graĊana moţe sazvati Općinsko vijeće te općinski naĉelnik, radi raspravljanja i izjašnjavanja 
graĊana o pitanjima od znaĉenja za općinu Gunja. 
 Kada zborove graĊana saziva Općinsko vijeće ili općinski naĉelnik, zborovi graĊana sazivaju se za 
cijelo podruĉje ili za dio podruĉja općine Gunja. 
 Na zboru graĊana odluĉuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih 
graĊana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 
 Mišljenje dobiveno od zbora graĊana savjetodavno je za Općinsko vijeće i općinskog naĉelnika. 
 Naĉin sazivanja, rada i odluĉivanja na zboru graĊana ureĊuje se općim aktom općine Gunja u skladu 
sa zakonom i ovim Statutom.“ 
 

Ĉlanak 8. 

 Ĉlanak 26. mijenja se i glasi: 

 „GraĊani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje odreĊenog 
pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine od lokalnog 
znaĉenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga ĉlanka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom 
podrţi najmanje 10% od ukupnog broja biraĉa upisanih u popis biraĉa općine Gunja te dati odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 
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Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga ĉlanka mogu se podnijeti i elektroniĉkim putem u skladu s tehniĉkim 
mogućnostima općine. 
 Naĉin podnošenja prijedloga i peticija, odluĉivanja o njima i druga pitanja ureĊuju se općim aktom 
općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ 
 

Ĉlanak 9. 

 U ĉlanku 31. iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi: 

 „U sluĉaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju dogaĊaj ili odreĊeno stanje koje se nije 

moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutaĉno ugroţava pravni poredak, ţivot, zdravlje ili 

sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog 

vijeća iznimno se mogu odrţavati elektroniĉkim putem.“ 

 

Ĉlanak 10. 

 Ĉlanak 32. mijenja se i glasi: 

 „ Općinsko vijeće ima 13 ĉlanova. 

 Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u 
Općinskom vijeću u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, broj ĉlanova 
Općinskog vijeća povećat će se do broja koji je potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena. 
 Radi ostvarenja odgovarajuće zastupljenosti nacionalnih manjina u Općinskom vijeću, Vlada 
Republike Hrvatske raspisat će dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u roku od 90 dana od 
konstituiranja Općinskog vijeća, u kojem sluĉaju broj ĉlanova predstavniĉkog tijela moţe biti paran.“ 
 

Ĉlanak 11. 

 U ĉlanku 37. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 „Ĉlan Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive duţnosti duţan je 

o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja duţnosti, a mandat mu 

poĉinje mirovati protekom toga roka. Ako ĉlan Općinskog vijeća ne dostavi obavijest mandat mu miruje po sili 

zakona.“ 

 Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

 „Ĉlanu Općinskog vijeća Općine Gunja kojeg je općinski naĉelnik imenovao za privremenog zamjenika 

općinskog naĉelnika, mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski naĉelnik onemogućen obavljati 

svoju duţnost zbog odsutnosti ili drugih razloga sprijeĉenosti.“ 

 Dosadašnji stavci 3., 4., i 5. postaju stavci 4., 5. i 6. 

 Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi: 

 „Iznimno, ograniĉenje iz stavka 6. ovoga ĉlanka ne primjenjuje se u sluĉaju nastavljanja obnašanja 

duţnosti ĉlana Općinskog vijeća kojemu je mandat mirovao zbog razloga utvrĊenog stavkom 3. ovoga 

ĉlanka.“   

 

Ĉlanak 12. 

 U ĉlanku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:  

 „ Općinski naĉelnik je izvršno tijelo i nositelj izvršne vlasti Općine Gunja, te zastupa Općinu Gunja.“ 

 Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

 „Mandat općinskog naĉelnika izabranog na redovnim ili na prijevremenim izborima poĉinje prvog 

radnog dana koji slijedi danu objave konaĉnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu 

objave konaĉnih rezultata izbora novoga općinskog naĉelnika.“ 

 Iza novog stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

 „ Iznimno od stavka 2. ovoga ĉlanka, mandat općinskog naĉelnika koje je Vlada Republike Hrvatske 

razriješila traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o razrješenju, odnosno istovremenom 

raspuštanju Općinskog vijeća i razrješenju općinskog naĉelnika. „ 

 Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9.  

 Dosadašnji stavci 8., 9. i 10. brišu se. 
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Ĉlanak 13. 

 Iza ĉlanka 47. dodaje se ĉlanak 47.a koji glasi: 

„Ĉlanak 47.a 

 „Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom naĉelniku, raspisat će se prijevremeni izbori za 
općinskog naĉelnika. Do provedbe prijevremenih izbora duţnost općinskog naĉelnika obnašat će povjerenik 
Vlade Republike Hrvatske. 
 Ako je prestanak mandata općinskog naĉelnika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori 
za općinskog naĉelnika. Do provedbe prijevremenih izbora duţnost općinskog naĉelnika obnašat će 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
 O svim promjenama tijekom mandata općinskog naĉelnika, proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
nadleţan za sluţbeniĉke odnose u Općini Gunja duţan je bez odgode obavijestiti tijelo drţavne uprave 
nadleţno za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) samoupravu.“ 
 

Ĉlanak 14. 

 Ĉlanak 51. mijenja se i glasi: 

 „U Općini Gunja u kojoj 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 predstavnik je bošnjaĉke nacionalne manjine u izvršnom tijelu. 
 Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku općinskog naĉelnika izabranom iz reda 
pripadnika bošnjaĉke nacionalne manjine, raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika 
bošnjaĉke nacionalne manjine. 
 O svim promjenama tijekom mandata zamjenika općinskog naĉelnika izabranom iz reda pripadnika 
bošnjaĉke nacionalne manjine proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela nadleţan za sluţbeniĉke odnose u 
Općini Gunja duţan je bez odgode obavijestiti tijelo drţavne uprave nadleţno za lokalnu i podruĉnu 
(regionalnu) samoupravu.“ 
 

Ĉlanak 15. 
 Ĉlanak 52. mijenja se i glasi: 

 „Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog naĉelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski 
naĉelnik onemogućen obavljati svoju duţnost zbog duţe odsutnosti ili drugih razloga sprijeĉenosti, općinskog 
naĉelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski naĉelnik na poĉetku mandata iz reda 
pripadnika nacionalnih manjina ili iz reda ĉlanova Općinskog vijeća. 
 Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda ĉlanova Općinskog vijeća općinski naĉelnik 
moţe promijeniti tijekom mandata. 
 Zamjenik općinskog naĉelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina ili ĉlan Općinskog vijeća iz 
stavka 1. ovog ĉlanka je privremeni zamjenik općinskog naĉelnika koji zamjenjuje općinskog naĉelnika za 
vrijeme trajanja duţe odsutnosti ili drugih razloga sprijeĉenosti zbog kojih je općinski naĉelnik kojemu mandat 
nije prestao onemogućen obavljati svoju duţnost. 
 Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nuţne poslove kako bi se osiguralo 
nesmetano funkcioniranje općine.  
 Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog naĉelnika ostvaruje prava općinskog 
naĉelnika.  
 Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga ĉlanka nastupi prestanak mandata općinskog naĉelnika, 
raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog naĉelnika. Do provedbe prijevremenih izbora duţnost 
općinskog naĉelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
 Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog naĉelnika prestaje danom nastavljanja 
obavljanja duţnosti općinskog naĉelnika, po prestanku razloga zbog kojih je općinski naĉelnik  bio 
onemogućen u obavljanju svoje duţnosti, odnosno u sluĉaju iz stavka 6. ovoga ĉlanka danom stupanja na 
snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 
 O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga ĉlanka općinski naĉelnik ili proĉelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela općine nadleţan za sluţbeniĉke odnose duţan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po 
nastanku tih okolnosti. 
 O okolnostima iz stavka 6. ovoga ĉlanka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana 
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog naĉelnika .“ 
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Ĉlanak 16. 
 Ĉlanak 53. mijenja se i glasi: 

 „Općinski naĉelnik i njegov zamjenik iz reda pripadnika bošnjaĉke nacionalne manjine odluĉit će hoće 
li duţnost na koju su izabrani obavljati profesionalno. 
 Osobe iz stavka 1. ovoga ĉlanka duţne su u roku od 8 dana od dana stupanja na duţnost dostaviti 
pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu općine o tome na koji naĉin će obnašati duţnost. 
 Za osobu iz stavka 1. ovoga ĉlanka koja nije postupila na naĉin propisan stavkom 2. ovoga ĉlanka 
smatra se da duţnost obavlja volonterski. 
 Danom stupanja na duţnost osoba iz stavka 1. i 2. ovoga ĉlanka smatra se dan poĉetka mandata 
odreĊen posebnim zakonom. 
 Općinski naĉelnik i njegov zamjenik iz reda pripadnika bošnjaĉke nacionalne manjine mogu 
promijeniti naĉin obavljanja duţnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni naĉina 
obavljanja duţnosti Jedinstvenom upravnom odjelu općine. 
 Ako u obavijesti iz stavka 5. ovoga ĉlanka nije naveden dan poĉetka novog naĉina obavljanja 
duţnosti, novi naĉin obavljanja duţnosti zapoĉinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te 
obavijesti. 
 Osobe koje duţnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti naĉin obavljanja duţnosti u godini 
odrţavanja redovnih lokalnih izbora.“ 

Ĉlanak 17. 
 U ĉlanku 54. stavku 1. rijeĉi: „i zamjeniku općinskog naĉelnika“ brišu se.   

 Dosadašnji stavci 2. i 3. brišu se. 
 Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2. 

 
Ĉlanak 18. 

 

 U ĉlanku 55. stavku 1. rijeĉi: „i njegov zamjenik mogu“ zamjenjuju se rijeĉima: „moţe“.   

Ĉlanak 19. 

 

 U ĉlanku 56. stavku 1. rijeĉi: „i njegovom zamjeniku“ brišu se 

 

Ĉlanak 20. 

 U ĉlanku 57. stavak 5. briše se. 
 

Ĉlanak 21. 

 U ĉlanku 70. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Općina Gunja duţna je javno objaviti informacije o trošenju proraĉunskih sredstava na svojim mreţnim 
stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretraţive. Objava informacija obavlja se u skladu s 
odredbama zakona kojim se ureĊuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proraĉuna te uputa i drugih 
akata ministarstva nadleţnog za financije.“ 

Ĉlanak 22. 
 

 U ĉlanku 71. stavku 4. rijeĉi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se.   

 

Ĉlanak 23. 
 

 U ĉlanku 73. stavku 2. toĉka na kraju reĉenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se rijeĉi: „te drugog 

ovlaštenog predlagatelja utvrĊenog Poslovnikom Općinskog vijeća“. 

 

Ĉlanak 24. 
 Ĉlanak 74. mijenja se i glasi: 

 „Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proraĉun a općinski naĉelnik je 

onemogućen u obavljanju svoje duţnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nuţnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nuţnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog 

privremenog zamjenika općinskog naĉelnika iz ĉlanka 52. ovoga Statuta. 
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 Kada je u Općini Gunja konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih 

izbora, do donošenja proraĉuna općine financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nuţnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nuţnih rashoda i izdataka koju donosi općinski naĉelnik. 

 Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadleţno tijelo drţavne uprave donese odluku o 
obustavi proraĉuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog naĉelnika o obustavi proraĉuna, za vrijeme 
trajanja obustave proraĉuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nuţnih rashoda i izdataka 
temeljem odluke o financiranju nuţnih rashoda i izdataka koju donosi općinski naĉelnik. 
 Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proraĉun 
Općine Gunja, Općinsko vijeće duţno je donijeti proraĉun u roku od 45 dana od objave presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. Do donošenja proraĉuna financiranje se 
obavlja izvršavanjem redovnih i nuţnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nuţnih rashoda i 
izdataka koju donosi općinski naĉelnik.“ 
 

Ĉlanak 25. 
 U ĉlanku 87. stavku 1. rijeĉi: „i zamjenika općinskog naĉelnika“ brišu se. 

 

Ĉlanak 26. 
 U ĉlanku 91. stavku 1. toĉka 5. mijenja se i glasi: 

„5. ako ne raspiše referendum na prijedlog biraĉa kada je utvrĊeno da je dopušteni prijedlog podnesen od 

dovoljnog broja biraĉa, u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi i 

zakona kojim se ureĊuje raspisivanje referenduma,“ 

 Iza toĉke 5. dodaje se nova toĉka 6. koja glasi: 

„6. ako ne raspiše referendum za opoziv općinskog naĉelnika iz ĉlanka 40.b stavka 3. Zakona o lokalnoj i 

podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi,“ 

 U dosadašnjoj toĉki 6. koja postaje toĉka 7., toĉka na kraju reĉenice zamjenjuje se zarezom. 

 Iza toĉke 7. dodaje se nova toĉka 8. koja glasi: 

„8. ako ne donese proraĉun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike 

Hrvatske kojom je proraĉun ukinut u postupku ocjene zakonitosti općeg akta, osim u sluĉaju iz ĉlanka 69.a 

stavka 1. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi.“ 

 

Ĉlanak 27. 
 U ĉlanku 92. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „Na prijedlog tijela drţavne uprave nadleţnog za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) samoupravu Vlada 
Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti općinskog naĉelnika: 
– ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća iz razloga navedenih u ĉlanku 84. stavku 1. toĉki 7. Zakona o 
lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi novoizabrano Općinsko vijeće ne donese proraĉun u roku od 
90 dana od konstituiranja, 
– ako Općinsko vijeće ne donese proraĉun u roku iz ĉlanka 69.a stavka 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj 
(regionalnoj) samoupravi.“ 
 

Ĉlanak 28. 
   U ĉlanku 93. stavku 1. toĉka 4. mijenja se i glasi: 

„4. kada prestane mandat općinskom naĉelniku u sluĉaju iz ĉlanka 40.c, ĉlanka 40.d, ĉlanka 43.a i ĉlanka 

69.a  Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi,“ 

 

  Ĉlanak 29. 
 Iza ĉlanka 93. dodaje se ĉlanak 93.a koji glasi: 

 

„Ĉlanak 93.a 

 „Tijelo drţavne uprave nadleţno za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) samoupravu predloţit 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 moţe biti imenovan rukovodeći sluţbenik Općine Gunja koji ispunjava 
sljedeće uvjete: 

– ima završen preddiplomski i diplomski sveuĉilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuĉilišni 
studij ili specijalistiĉki diplomski struĉni studij,    
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– protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak niti je osuĊivan za kaznena djela za koja se postupak pokreće po 
sluţbenoj duţnosti.“ 

 
Ĉlanak 30. 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku“ Općine 
Gunja, osim ĉlanaka 4., 13., 14., 15., 24. i 28. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o 
raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih izbora za ĉlanove predstavniĉkih tijela jedinica lokalne i 
podruĉne (regionalne) samouprave te općinske naĉelnike. 
 
 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 012-03/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-1   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

2. 
 
 Na temelju ĉlanaka 33. i 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., 123/17., 
98/19. i 144/20.) i ĉlanka 29.  Statuta Općine Gunja (“Sluţbeni vjesnik” Općine Gunja br. 01/18. i 01/20.) 
Općinsko vijeće Općine Gunja na prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik, na svojoj 36. sjednici odrţanoj dana 
22. veljaĉe 2021.godine donosi: 
 

P  O S  L  O  V  N  I  K 
Općinskog vijeća Općine Gunja 

                    
   
I. UVODNE ODREDBE 
 

Ĉlanak 1. 
 

 Ovim Poslovnikom se detaljnije ureĊuje naĉin konstituiranja Općinskog vijeća Općine Gunja (u 
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), ostvarivanje prava, obveze i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 
duţnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i naĉin rada radnih tijela, naĉin i postupak 
donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga 
pitanja od znaĉaja za rad Općinskog vijeća Općine Gunja. 
 Rijeĉi i pojmovi u ovom Poslovniku koji imaju rodno znaĉenje odnose se jednako na muški i ţenski 
rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 
 
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Ĉlanak 2. 
 

 Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Gunja saziva proĉelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela ili sluţbenik kojeg on ovlasti.  
 Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Gunja sazvat će se u roku od 30 dana od 
dana objave konaĉnih rezultata izbora. 
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 Ako se Općinsko vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga ĉlanka, ovlašteni sazivaĉ sazvat 
će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti odrţana. 
Ako se predstavniĉko tijelo ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivaĉ sazvat će novu konstituirajuću 
sjednicu u nastavnom roku od 30 dana. 
 Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeće do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani ĉlan s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova 
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 
glasaĉkom listiću. 
 Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika sukladno odredbama posebnog 
zakona. 
  Ako se Općinsko vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 2. i 3. ovoga ĉlanka, raspisat će se novi 
izbori. 

Ĉlanak 3. 
 

 Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima vijećnici polaţu prisegu. 
 Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadrţaja:  
 „ Prisežem svojom ĉašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Gunja obavljati 
savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine 
Gunja, te ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Gunja.“  
 Predsjedatelj poslije proĉitane prisege proziva pojedinaĉno vijećnike, a vijećnik nakon što je 
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”  te potpisuje izjavu o davanju prisege . 
 Vijećnik koji nije bio nazoĉan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad poĉinje 
obavljati duţnost vijećnika polaţe prisegu na prvoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj je nazoĉan. 
 

Ĉlanak 4. 
 
 Vijećnici Općinskog vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu duţnost ukoliko vijećniku mandat miruje ili 
prestane prije isteka vremena na koje je izabran.  
 Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi politiĉke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste 
s koje je izabran i vijećnik kojem je mandat prestao ili mu miruje, a odreĊuje ga politiĉka stranka koja je bila 
predlagatelj kandidacijske liste. 
 Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više politiĉkih stranaka zamjenjuje neizabrani 
kandidat s iste liste s koje je izabran i vijećnik kojem je mandat prestao ili mu miruje, a odreĊuju ga politiĉke 
stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zakljuĉen, odreĊuju ga dogovorno, a ako ne 
postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i 
postignutom dogovoru politiĉke stranke duţne su obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja.  
 Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe biraĉa zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s 
liste. 
 Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi politiĉke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz 
registra politiĉkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 
 

Ĉlanak 5. 
 

 Ostavka vijećnika podnosi se u pisanom obliku. Vijećniku mandat prestaje ako podnese ostavku, 
danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom 
postupku.  
 Pisana ostavka vijećnika podnesena na naĉin propisan stavkom 1. ovoga ĉlanka treba biti zaprimljena 
najkasnije 3 dana prije zakazanog odrţavanja sjednice Općinskog vijeća. Pisana ostavka vijećnika treba biti 
ovjerena kod javnog biljeţnika najranije 8 dana prije podnošenja iste. 
 Ostavka podnesena suprotno stavku 1. i stavku 2. ovoga ĉlanka ne proizvodi pravni uĉinak. 
 
III. PRAVA I DUŢNOSTI VIJEĆNIKA 
 

Ĉlanak 6. 
 

 Prava i duţnosti vijećnika zapoĉinju danom konstituiranja Općinskog vijeća.  
 Prava i duţnosti vijećnika propisani su Statutom Općine Gunja. 
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Ĉlanak 7. 
 

 Proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja ili osoba koju on odredi, duţan je vijećniku 
pruţiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se 
pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela ĉiji je ĉlan, a i druge obavijesti koje su mu kao 
vijećniku potrebne. 
 Vijećnik moţe zatraţiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih 
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju. 
 

Ĉlanak 8. 
 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja duţan je pruţiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, 
a napose u izradi prijedloga koje on donosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo 
Općinskog vijeća, odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na 
dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela. Vijećnik moţe traţiti i struĉne obavijesti ili 
objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika. 
 

Ĉlanak 9. 
 

 Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranaĉkoj pripadnosti i Klub 
nezavisnih vijećnika. 
 Klub vijećnika mora imati najmanje tri ĉlana. 
 Klubovi vijećnika obavezni su u o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priloţiti 
svoja pravila rada, te podatke o ĉlanovima. 
 Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehniĉki uvjeti 
za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnoţavanje i dostavu materijala i dr.). 
 
IV. PRAVA I DUŢNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG  VIJEĆA  

 
Ĉlanak 10. 

 
 Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. 
 Predsjednika, odnosno potpredsjednika bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, 
osim ako Općinsko vijeće ne odredi tajno glasovanje, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili na 
prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih prisutnih vijećnika. 
 Prijedlog vijećnika  mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrĊen potpisom vijećnika. 
 Vijećnik moţe svojim potpisom podrţati prijedlog samo za jednog kandidata. 
 

Ĉlanak 11. 
 

 Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 
 Ako prilikom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu 
većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja još jednom, a potom se moraju predloţiti novi kandidati i 
ne moţe se više od dva puta glasovati za istog kandidata. 
 Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloţeno više od dva kandidata, u ponovljenom 
glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova. 
 Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o  istim kandidatima se ponavlja. 
 Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni 
postupak u cijelosti. 
 Predsjednika vijeća, u sluĉaju njegove odsutnosti ili sprijeĉenosti zamjenjuje potpredsjednik 
Općinskog vijeća. 
 

Ĉlanak 12. 
 

 Prava i duţnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Gunja i ovim 
Poslovnikom. 
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Ĉlanak 13. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva meĊustranaĉki kolegij koji se sastoji od 
predsjednika klubova vijećnika. 
 

Ĉlanak 14. 
 

 Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaţe 
proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja. 
  
 Proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja ima pravo i obvezu biti nazoĉan na sjednicama 
Općinskog vijeća. 
 
V. RADNA TIJELA 

Ĉlanak 15. 
 

 Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine Gunja su: 
 

1. Mandatna komisija, 
2. Odbor za izbor i imenovanje, 
3. Odbor za Statut i Poslovnik, 
4. Odbor za proraĉun i financije, 
5. Odbor za predstavke i prituţbe. 

 
 Djelokrug rada radnih tijela iz stavka 1. ovog ĉlanka, te njihov sastav utvrĊen je Statutom. 
 Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog ĉlanka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i 
druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća. 
 Ĉlanovi radnih tijela mogu biti i osobe koji nisu ĉlanovi Općinskog vijeća. 
 

Ĉlanak 16. 
 

 Mandatnu komisiju ĉine predsjednik i dva ĉlana. Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici 
Općinskog vijeća iz redova vijećnika. 
 

Ĉlanak 17. 
 

 Odbor za izbor i imenovanje ĉine predsjednik i dva ĉlana. 
 Odbor za izbor i imenovanje bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika. 
 

Ĉlanak 18. 
 

 Odbor za Statut i Poslovnik ĉine predsjednik i dva ĉlana. 
 

Ĉlanak 19. 
 

 Odbor za proraĉun i financije ĉine predsjednik i dva ĉlana. 
 

Ĉlanak 20. 
 

 Odbor za predstavke i prituţbe ĉine predsjednik i dva ĉlana. 
 

Ĉlanak 21. 
 

 U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada 
radnog tijela. 
 Radno tijelo obavezno je o svojim zakljuĉcima obavijestiti predlagatelja akta, općinskog naĉelnika i 
Općinsko vijeće. 
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VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAĈELNIKA 
 

Ĉlanak 22. 
 

 Općinski naĉelnik i zamjenik općinskog naĉelnika iz reda pripadnika bošnjaĉke nacionalne manjine 
polaţu prisegu na prvoj sjednici Općinskog vijeća . 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća ĉita prisegu slijedećeg sadrţaja: 
 „Prisežem svojom ĉašću da ću dužnost općinskog naĉelnika/zamjenika općinskog naĉelnika iz reda 
pripadnika bošnjaĉke nacionalne manjine Općine Gunje obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom 
radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Gunja, te da će se zauzimati za svekoliki 
napredak Republike Hrvatske i Općine Gunja“. 
 Predsjednik Općinskog vijeća poslije proĉitane prisege proziva općinskog naĉelnika/zamjenika 
općinskog naĉelnika iz reda pripadnika bošnjaĉke nacionalne manjine, a općinski naĉelnik/ zamjenik 
općinskog naĉelnika iz reda pripadnika bošnjaĉke nacionalne manjine nakon što je izgovoreno njihovo ime i 
prezime, ustaju i izgovaraju: „Prisežem“ te pristupaju i potpisuju izjavu o prisezi. 
 

Ĉlanak 23. 
 

 Općinski naĉelnik i zamjenik općinskog naĉelnika iz reda pripadnika bošnjaĉke nacionalne manjine 
prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća. 
 Općinski naĉelnik odreĊuje izvjestitelja za toĉke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu 
uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća. 
 

Ĉlanak 24. 
 

 Izvjestitelj, nazoĉan na sjednicama Općinskog vijeća i radnog tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u 
njihovom radu, te obavještava općinskog naĉelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno 
radnih tijela. 
 Ako na raspravi nije nazoĉan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo moţe, smatra li se da 
je prisutnost izvjestitelja nuţna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi. 
 

Ĉlanak 25. 
 

 O sazvanim sjednicama, predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća, 
izvješćuju općinskog naĉelnika i izvjestitelje najkasnije dva dana prije dana odrţavanja sjednice. 
 

Ĉlanak 26. 
 

Naĉin i postupak razrješenja općinskog naĉelnika propisan je zakonom i Statutom Općine Gunja. 
 
VII. AKTI VIJEĆA I POSTUPAK ZA NJIHOVO DONOŠENJE 
 

Ĉlanak 27. 
 

 Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrĊenim zakonom, Statutom i ovim 
Poslovnikom, izvršavajući poslove iz svog djelokruga rada, odluke, planove, preporuke, zakljuĉke, godišnji 
izvještaj o izvršenju proraĉuna, rješenja, te daje autentiĉna tumaĉenja Statuta ili drugih općih akata 
Općinskog vijeća. Akte u pravilu potpisuje predsjednik Općinskog vijeća, odnosno osoba koja je 
predsjedavala sjednicom Općinskog vijeća na kojoj je akt usvojen. 
 

Ĉlanak 28. 
 

 Pod izvornikom odluka, odnosno drugih akata Općinskog vijeća, podrazumijeva se onaj tekst odluke, 
odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća. 
 Izvornici akata Općinskog vijeća ĉuvaju se u pismohrani Općine. 
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Ĉlanak 29. 
 

 Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje 
bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u „Sluţbenom vjesniku“ Općine Gunja.  
 O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog ĉlanka, brine se Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 30. 
 

 Odluka se donosi kao akt ureĊivanja unutarnjeg ustrojstva, naĉina rada i odnosa u Općinskom vijeću. 
 Odlukom se odluĉuje o izboru, odnosno imenovanju ili razrješenju, o imenovanju odreĊenih radnih 
tijela, o davanju suglasnosti i drugo kada je utvrĊeno Statutom i drugim općim i posebnim aktom Općinskog 
vijeća. 
 Odlukom se ureĊuju društveni i drugi odnosi vaţni za puĉanstvo Općine Gunja, pravne osobe i druge 
graĊane, utvrĊuju se njihova prava i duţnosti, odnosno druga pitanja od općeg interesa za Općinu kada je to 
zakonom ili Statutom propisano. 
 

Ĉlanak 31. 
 
 Preporukom se izraţava mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa, naĉinima rješavanja 
pojedinih problema, ukazuje se na vaţnost pojedinih pitanja koji se odnose na primjenu općih ili posebnih 
propisa odnosno Statuta ili drugih akata što ih je donijelo Općinsko vijeće. 
 Preporukom se nadalje izraţava mišljenje u svezi usklaĊivanja odnosa i meĊusobne suradnje s 
drugim jedinicama lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave o pitanjima od zajedniĉkog interesa, te 
predlaganje naĉina i mjera koje bi trebalo poduzimati radi rješavanja pojedinih pitanja u skladu s interesima 
Općinskog vijeća. 
 

Ĉlanak 32. 
 

 Zakljuĉcima Općinskog vijeća se utvrĊuje stajalište o odreĊenim dogaĊajima i pojavama. 
 Općinsko vijeće moţe na temelju ocjene stanja u pojedinom podruĉju zakljuĉcima zauzimati stajalište, 
izraţavati mišljenje ili utvrĊivati obveze radnih tijela i drugih tijela u pogledu pripremanja akata za izvršavanje 
zakona, Statuta i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće ili u pogledu obavljanja drugih poslova iz njihovog 
djelokruga  rada. 
 Zakljuĉcima radna tijela Općinskog vijeća izraţavaju mišljenje, zauzimaju stajalište i podnose 
prijedloge o temama koje su razmatrale. 
 

Ĉlanak 33. 
 

 Radna tijela donose zakljuĉke i preporuke. 
 

Ĉlanak 34. 
 

 Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće su: vijećnici, klub vijećnika, općinski 
naĉelnik, radna tijela Općinskog vijeća, Jedinstveni upravni odjel općine Gunja, te graĊani i pravne osobe, 
osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu donijeti samo odreĊena tijela. 
 

Ĉlanak 35. 
 

 Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća. 
 Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s 
odredbama ovog Poslovnika, zatraţiti će od predlagatelja da u odreĊenom roku postupi i uskladi prijedlog 
akta s odredbama ovog Poslovnika. 
 Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne 
teku rokovi za razmatranje akata utvrĊeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 
15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt nije upućen Općinskom vijeću. 
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Ĉlanak 36. 
 

 Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta. 
 Prijedlog akta sadrţi pravnu osnovu za donošenje i tekst prijedloga akta. Uz prijedlog akta moţe se 
podnijeti i odgovarajuća dokumentacija. 
 Prijedlog akta upućuje se nadleţnom radnom tijelu vijeća, te općinskom naĉelniku ukoliko on nije 
predlagatelj. 
 Predlagatelj akta, odnosno njegov predstavnik moţe na poĉetku rasprave podnijeti uvodno usmeno 
izlaganje i kratko dopunsko obrazloţenje prijedloga, a ako se predlaţe da opći akt stupi na snagu prvoga 
dana od dana objave, duţan je posebno obrazloţiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu. 
 Predlagatelj akta ima pravo uzimati rijeĉ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i 
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraţenim mišljenjima i primjedbama. 
 Općinski naĉelnik moţe traţiti rijeĉ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj.  Ista prava ima 
i izvjestitelj radnih tijela i Odbor za Statut i Poslovnik. 
 

Ĉlanak 37. 
 

 Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Općinskog vijeća prijedlog razmatra radno tijelo u ĉijem 
djelokrugu su pitanja koja se utvrĊuju aktom. 
 Kad razmotri prijedlog akta nadleţno radno tijelo podnosi izvješće Općinskom vijeću sa stavovima, 
prijedlozima i primjedbama iznesenim tijekom njegova razmatranja. 
 Izvješće radnih tijela upućuje se predsjedniku Općinskog vijeća koji ga dostavlja predlagatelju akta, 
svim vijećnicima, te općinskom naĉelniku ako on nije predlagatelj. 
 

Ĉlanak 38. 
 

 Rasprava o prijedlogu akta na sjednici Općinskog vijeća obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, 
raspravu o pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih tijela, raspravu o podnesenim amandmanima i 
donošenje akta. 
 

Ĉlanak 39. 
 

 Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga odluke podnosi se u pravilu u pisanom obliku, kao 
amandman, uz obrazloţenje prije rasprave o predloţenoj odluci. 
 

Ĉlanak 40. 
 

 Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predstavnici predlagatelja odluke. 
 Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a vijećnik moţe amandman podnijeti usmeno 
na prijedlog odluke i na sjednici u tijeku rasprave. 
 Predlagatelj i općinski naĉelnik, odnosno njegov predstavnik, mogu podnositi amandmane do 
zakljuĉenja rasprave. 

Ĉlanak 41. 
 

 O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj i općinski naĉelnik, neovisno da li je predlagatelj odluke 
ili ne. 
 Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave ili neposredno prije 
glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima. 
 

Ĉlanak 42. 
 

 O amandmanima se glasuje prema redoslijedu ĉlanka prijedloga odluke na koju se odnose. 
 Ako je amandman podnio predlagatelj odluke ili ako se predlagatelj sa njim sloţio isti je sastavni dio 
odluke te se o njemu ne glasuje. 
 Ako je na jedan ĉlanak prijedloga odluke podneseno više amandmana najprije se glasuje o 
amandmanu koji najviše odstupa od predloţenog rješenja i prema tom kriteriju o ostalim amandmanima. 
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Ĉlanak 43. 
 

 Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se odreĊuje isto podruĉje, 
predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog. 
 Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog 
dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni. 
 

Ĉlanak 44. 
 

 Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloţenje prijedloga akta moţe trajati najduţe deset minuta, a za 
prijedlog proraĉuna i prijedlog prostornog plana dvadeset minuta. 
 Općinsko vijeće moţe posebnom odlukom odobriti duţe trajanje uvodnog izlaganja i obrazloţenja od 
propisanog stavkom 1. ovog ĉlanka. 
 
VIII. DONOŠENJE PRORAĈUNA OPĆINE 
 

Ĉlanak 45. 
 

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. 

Postupak i rokovi za donošenje proraĉuna Općine Gunja ureĊeni su posebnim zakonom i Statutom 
Općine Gunja. 

Ĉlanak 46. 
 

 Proraĉun i godišnji izvještaj o izvršenju proraĉuna donosi se većinom glasova svih vijećnika. 
 
IX. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAĈELNIKA 

 
Ĉlanak 47. 

 
 Općinski naĉelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama posebnog zakona i Statuta 
Općine Gunja. 

Ĉlanak 48. 
 
 Prijedlog za traţenje izvješća općinskog naĉelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga moţe 
podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika. 
 Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlaţu donošenje 
zakljuĉka o traţenju izvješća općinskog naĉelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i 
obrazloţeno pitanje o kojem se traţi izvješće. 
 

Ĉlanak 49. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traţenje izvješća općinskog naĉelnika o pojedinim 
pitanjima iz njegovog djelokruga na dnevni red prve iduće sjednice Općinskog vijeća koja se odrţava nakon 
primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od dana primitka.  
 

Ĉlanak 50. 
 

 Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traţenje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog 
vijeća izloţiti i obrazloţiti prijedlog. 
 Općinski naĉelnik ima pravo na sjednici usmeno se oĉitovati na podneseni prijedlog. 
 

Ĉlanak 51. 
 

 Raspravu o izvješću općinskog naĉelnika Općinsko vijeće moţe završiti utvrĊivanjem stajališta o 
pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zakljuĉaka kojim se od 
općinskog naĉelnika traţi izvršavanje općih akata Općinskog vijeća. 
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Ĉlanak 52. 
 

 Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traţenje izvješća općinskog naĉelnika mogu prijedlog povući 
najkasnije prije odluĉivanja o prijedlogu. 
  
 Ako prijedlog za traţenje izvješća općinskog naĉelnika nije usvojen, prijedlog za traţenje izvješća o 
bitno podudarnom pitanju ne moţe se ponovno postaviti prije proteka roka od 60 dana od dana kada je 
Općinsko vijeće donijelo zakljuĉak kojim se ne prihvaća prijedlog za traţenje izvješća od općinskog 
naĉelnika. 
 
X.  SAZIVANJE SJEDNICE, RED NA SJEDNICI I DONOŠENJE AKATA 
 

Ĉlanak 53. 
 

 Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri 
mjeseca. 

Predsjednik Općinskog vijeća duţan je sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloţeni 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 stavka 2. ovoga ĉlanka, na 
obrazloţeni zahtjev najmanje jedne trećine ĉlanova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski naĉelnik u 
roku od 8 dana. 

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovoga ĉlanka sjednicu moţe sazvati, na obrazloţeni zahtjev 
najmanje jedne trećine ĉlanova Općinskog vijeća, ĉelnik tijela drţavne uprave nadleţnog za lokalnu i 
podruĉnu (regionalnu) samoupravu. 

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog ĉlanka mora se 
odrţati u roku od 15 dana od dana sazivanja. 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga ĉlanka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 
ništavima. 

Ĉlanak 54. 
 

 Sjednice Općinskog vijeće su javne. Nazoĉnost javnosti moţe se iskljuĉiti samo iznimno, u 
sluĉajevima predviĊenim posebnim zakonima i općim aktom općine. 
 Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a mogu se sazivati i elektroniĉkim putem. 
 Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 
elektroniĉkim putem najkasnije 48 sati prije odrţavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj 
rok se moţe skratiti. 
 Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se svim vijećnicima, općinskom naĉelniku, 
zamjeniku općinskog naĉelnika iz reda pripadnika bošnjaĉke nacionalne manjine, proĉelniku Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Gunja, kao i drugim osobama koje odredi predsjednik Općinskog vijeća. 
 U sluĉaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju dogaĊaj ili odreĊeno stanje koje se nije 
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutaĉno ugroţava pravni poredak, ţivot, zdravlje ili 
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog 
vijeća iznimno se mogu odrţavati elektroniĉkim putem. 
 Vijećniku koji iz opravdanih razloga u skladu sa stavkom 5. ovoga ĉlanka ne moţe biti nazoĉan u 
dvorani u kojoj se odrţava sjednica Općinskog vijeća moţe se omogućiti rasprava i glasovanje elektroniĉkim 
putem, odnosno audio i/ili videokonferencijskim putem, prema prethodnoj odluci Predsjednika vijeća.  
 Vijećnik je duţan najkasnije jedan dan prije dana odrţavanja sjednice Općinskog vijeća dostaviti 
Predsjedniku vijeća dokumentaciju iz koje je razvidna situacija iz stavka 5. ovoga ĉlanka.  
 U sluĉaju iz stavka 5. ovoga ĉlanka u svezi pogoršanja epidemiološke situacije Predsjednik vijeća ima 
mogućnost odrţavanja sjednice Vijeća u elektronskom obliku (rasprava i glasovanje elektroniĉkim putem, 
odnosno audio i/ili videokonferencijskim putem), a o ĉemu svi vijećnici moraju biti pravodobno obaviješteni 
prije odrţavanja same sjednice. 
 O naĉinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku, te o naĉinu 
odrţavanja sjednice odluĉuje predsjednik Općinskog vijeća. 
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Ĉlanak 55. 
 

 Kada se o nekom pitanju raspravlja bez nazoĉnosti javnosti, materijal za takve rasprave ne mora se 
dostavljati u pisanom obliku. O odrţavanju sjednice bez nazoĉnosti javnosti odluĉuje predsjednik Općinskog 
vijeća. 
 Prije prelaska na razmatranje pitanja iz prethodnog stavka predsjednik Općinskog vijeća će zamoliti 
osobe, ĉija nazoĉnost nije potrebna, da napuste dvoranu, a zatim će vijećnike obavijestiti o razlozima 
odrţavanja sjednice bez nazoĉnosti javnosti. 
 

Ĉlanak 56. 
 

 Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaţe predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu. 
 Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na naĉin propisan ovim Poslovnikom i 
dostavljene prije upućivanja pisanih poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda 
sjednice. 
 Dnevni red sjednice utvrĊuje se na poĉetku sjednice. Predsjednik vijeća stavlja na raspravu prijedlog 
dnevnog reda. 
 Predsjednik vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve predmete iz djelokruga Općinskog vijeća što su 
mu u rokovima i na naĉin predviĊen Poslovnikom podnijeli ovlašteni predlagatelji. 
 Prilikom utvrĊivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu 
predloţiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaţe dopuna 
dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloţenoj dopuni. 
 Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazloţiti. 
 Ako predsjednik Općinskog vijeća nije u prijedlog dnevnog reda unio predmet što ga je predloţio 
ovlašteni predlagatelj u roku i na naĉin predviĊen Poslovnikom, a predlagatelj ostane pri svom prijedlogu, o 
prijedlogu se odluĉuje na sjednici bez rasprave, isto tako se postupa s prijedlogom koji ovlašteni predlagatelj 
podnese poslije sazivanja sjednice Općinskog vijeća. 
 

Ĉlanak 57. 
 

 Dnevni red se usvaja većinom glasova nazoĉnih vijećnika. 
 Nakon što je utvrĊen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog vijeća objavljuje utvrĊeni dnevni red. 
 Ovlašteni predlagatelj ne moţe ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadrţaja koji nije uvršten u 
dnevni red Općinskog vijeća na naĉin propisan ĉlankom 56. ovog Poslovnika prije proteka roka od 3 mjeseca 
od dana odluĉivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu, osim ako Općinsko vijeće ne utvrdi drugaĉije. 
 Sjednici vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća. 
 Predsjednika Općinskog vijeća kada je sprijeĉen ili odsutan zamjenjuje potpredsjednik.  
 Ukoliko niti potpredsjednik Općinskog vijeća nije nazoĉan sjednici Vijeća, sjednicom predsjedava 
vijećnik kojeg odredi Općinsko vijeće. 
 

Ĉlanak 58. 
 

 U radu i odluĉivanju na sjednici Općinskog vijeća imaju pravo sudjelovati svi vijećnici. 
 Vijećnik ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i 
njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem. 
 

Ĉlanak 59. 
 

 Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 
 Nitko ne moţe govoriti na sjednici prije nego što zatraţi i dobije rijeĉ od predsjednika Općinskog 
vijeća. 
 Prijave za govor primaju se ĉim se otvori rasprava. 
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Ĉlanak 60. 
 

 Red na sjednici osigurava predsjednik Općinskog vijeća. 
 Za provedbu reda na sjednici predsjednik moţe izreći mjere: opomenu, oduzimanje rijeĉi i 
iskljuĉivanje sa sjednice. 
 Ako predsjednik ne moţe odrţati red na sjednici, odredit će se kratak prekid sjednice. 
 Govornik moţe govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrĊenom dnevnom redu. 
 Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim 
upadicama ili na drugi naĉin ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeĊa osobe koje sudjeluju u radu 
Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti. 
 Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izreĉena, 
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti rijeĉ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice. 
 Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u sluĉaju iz stavka 6. ovog ĉlanka, predsjednik Općinskog vijeća 
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja. 
 

Ĉlanak 61. 
 

 Za pravovaljanost odluĉivanja na sjednici vijeća, potrebno je da je nazoĉna većina vijećnika. 
 Nazoĉnost većine vijećnika utvrĊuje se brojanjem ili prozivanjem vijećnika. 
 Nazoĉnost se mora utvrditi: 

- na poĉetku sjednice, 
- kada predsjednik tijekom sjednice ocijeni da nije nazoĉan dovoljan broj vijećnika, 
- kad to zatraţi najmanje 1/3 vijećnika. 

 Kad predsjednik utvrdi da postoji potreban broj nazoĉnih vijećnika otvara sjednicu. Ako predsjednik na 
poĉetku sjednice utvrdi da nije nazoĉan potreban broj vijećnika, odgaĊa sjednicu za odreĊeni dan i sat. 
 Sjednicu će predsjednik prekinuti ili odgoditi i ako za njenog trajanja utvrdi da nema više potrebnog 
broja nazoĉnih vijećnika. 
 O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju vijećnici koji nisu nazoĉni. 
 

Ĉlanak 62. 
 

 Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka Općinsko vijeće moţe odluĉiti da sjednicu prekine i 
zakaţe za odreĊeni dan i sat o ĉemu se pismeno izvješćuju samo vijećnici koji nisu nazoĉni. 
 O prekidu iz stavka 1. ovog ĉlanka odluĉuje se bez rasprave. 
 Klub vijećnika moţe zatraţiti prekid sjednice radi dogovora o pojedinoj toĉki dnevnog reda, te se o 
istom prijedlogu ne glasuje, već je predsjedatelj duţan Klubu vijećnika omogućiti prekid sjednice. 
 Klub vijećnika moţe zatraţiti prekid sjednice iz prethodnog stavka samo jednom za vrijeme 
odrţavanja sjednice. 

Ĉlanak 63. 
 

 Pri utvrĊivanju dnevnog reda usvaja se i zapisnik sa prethodne sjednice Općinskog vijeća. Vijećnik 
ima pravo podnijeti primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice. 
 O osnovanosti primjedbe na zapisnik odluĉuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedbe 
prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene. Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik 
koji je izmijenjen u skladu s prihvaćenim primjedbama smatra se usvojenim. 
 

Ĉlanak 64. 
 

 Poslije utvrĊivanja dnevnog reda prelazi se na raspravljanje o pojedinim pitanjima i to redoslijedom 
utvrĊenim u dnevnom redu. 
 Tijekom sjednice Vijeća moţe se izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih pitanja. 
 Na poĉetku rasprave o svakom pitanju predlagatelj moţe dati dopunsko usmeno obrazloţenje. 
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Ĉlanak 65. 
 

 Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se predsjedniku prije rasprave, u tijeku rasprave sve do 
njezinog zakljuĉenja. 
 Sudionik u raspravi u pravilu moţe govoriti najduţe pet minuta, a predsjednici klubova vijećnika do 
deset minuta. Vijeće moţe odluĉiti da pojedini vijećnik moţe govoriti i duţe. 
 Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim su se prijavili. 
 Predsjednik Općinskog vijeća moţe dopustiti da i mimo reda govori predstavnik predlagatelja akta. 
 

Ĉlanak 66. 
 

 Vijećniku koji ţeli govoriti o povredi Poslovnika ili povredi utvrĊenog dnevnog reda kao i vijećniku koji 
zatraţi rijeĉ da bi ispravio navod za koji se drţi da je netoĉno izloţen, predsjednik Općinskog vijeća daje rijeĉ 
ĉim je ovaj zatraţi. 
 Govor tog vijećnika ne moţe trajati duţe od pet minuta. 
 

Ĉlanak 67. 
 

 O pojedinom predmetu raspravlja se dok ima prijavljenih govornika. 
 Tijekom rasprave sudionici mogu iznositi mišljenje, traţiti objašnjenje te postavljati pitanja u svezi 
predloţenim rješenjima. 
 Predsjednik zakljuĉuje raspravu kad utvrdi da nema više prijavljenih govornika. 
 

Ĉlanak 68. 
 

 Predlagatelj moţe svoj prijedlog povući dok o njemu još nije donesen zakljuĉak.  
 O povuĉenom prijedlogu prestaje rasprava. 
 Povuĉeni prijedlog ne moţe se ponovno podnijeti na istoj sjednici. 
 

Ĉlanak 69. 
 

 Vijeće odluĉuje o svakom prijedlogu nakon rasprave, osim ako je Poslovnikom odreĊeno da se 
odluĉuje bez rasprave. 
 O prijedlogu odluke ili drugog akta glasuje se poslije zakljuĉenja rasprave. 

 
Ĉlanak 70. 

 
 Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, osim ako Općinsko vijeće ne odluĉi da se o nekom 
pitanju glasuje tajno. 
 Ako Općinsko vijeće odluĉi da glasovanje bude tajno, njega će provesti predsjednik Općinskog vijeća 
uz pomoć dva vijećnika koje izabere Općinsko vijeće. 
 Tajno se glasuje na glasaĉkim listićima iste boje i veliĉine. 
 Svaki vijećnik dobiva po prozivanju glasaĉki listić, koji kad ispuni stavlja u glasaĉku kutiju. 
 Nevaţećim se smatraju glasaĉki listići iz kojih se ne moţe toĉno utvrditi je li vijećnik glasovao za ili 
protiv prijedloga. 
 O tajnom glasovanju vodi se posebni zapisnik. Predsjednik Općinskog vijeća utvrĊuje i objavljuje 
rezultate glasovanja. 

Ĉlanak 71. 
 

 Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici Općinskog vijeća nazoĉna većina 
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine Gunja ili ovim Poslovnikom nije drugaĉije odreĊeno. 
 

Ĉlanak 72. 
 

 O radu na sjednici Općinskog vijeća vodi se zapisnik. 
 Kada se na sjednici raspravlja i odluĉuje o povjerljivoj stvari ili kada je sa rasprave o nekom pitanju 
iskljuĉena javnost, vodi se odvojeni zapisnik. 
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Ĉlanak 73. 
 

 Zapisnik obavezno sadrţi: vrijeme i mjesto odrţavanja sjednice, imena nazoĉnih i odsutnih vijećnika, 
imena ostalih sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s nazivom pitanja o kojima se raspravljalo i 
odluĉivalo, rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima te naziv odluke ili drugog akta donesenih na sjednici. 
 U zapisnik se unose izlaganja i rasprave kada to vijećnik izriĉito zahtjeva. 
 Cijeli tijek sjednice se moţe snimati ukoliko je isto tehniĉki izvodljivo, a odluku o snimanju sjednice 
donosi predsjednik Općinskog vijeća. Snimka se pohranjuje zajedno s usvojenim zapisnikom. 
 Usvojeni zapisnik potpisuje zapisniĉar i predsjednik Općinskog vijeća, odnosno predsjedatelj. 
 
XI. AKTUALNI SAT 

Ĉlanak 74. 
 

 Aktualni sat odrţava se, u pravilu, na svakoj sjednici Općinskog vijeća, prije prelaska na prvu toĉku 
utvrĊenog dnevnog reda i traje u pravilu trideset minuta. 
 Redoslijed za postavljenje pitanja odreĊuje se prema javljanju vijećnika. 
 Vijećnik moţe postaviti do tri pitanja koja moraju biti kratko i jasno formulirana i u pravilu takva da se 
na njih moţe odgovoriti odmah ili bez pripreme. 
 Postavljanje pitanja ne moţe trajati dulje od dvije minute a odgovor do ĉetiri minute. 
 Ako vijećniku ne moţe biti odmah odgovoreno usmeno, na postavljeno pitanje će dobiti pisani 
odgovor u roku od 15 dana od dana postavljanja pitanja. 
 
XII. IZBORI I IMENOVANJA 

Ĉlanak 75. 
 

 Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na naĉin i u 
postupku propisanim Statutom Općine Gunja i ovim Poslovnikom. 
 

Ĉlanak 76. 
 
 Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaţe u radu predsjedniku Općinskog vijeća te obavlja poslove iz 
njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti. 
 Ako je predsjednik Općinskog vijeća sprijeĉen ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik. 
 Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i duţnosti predsjednika. 
 

Ĉlanak 77. 
 

 Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine vijećnika moţe se pokrenuti 
postupak razrješenja predsjednika ili potpredsjednika Općinskog vijeća.  
 Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadrţavati obrazloţenje 
prijedloga, uz potreban broj potpisa vijećnika ili uz potpis predsjednika Odbora za izbor i imenovanja. 
 Predsjednik Općinskog vijeća duţan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja 
se mora odrţati najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog prijedloga. 
 Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika ili potpredsjednika Općinskog vijeća, 
prava na temelju obavljanja duţnosti im prestaju danom donošenja odluke o razrješenju od duţnosti kada ih 
je Općinsko vijeće razriješilo prije isteka mandata Općinskog vijeća. 
 

Ĉlanak 78. 
 

 Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu dati ostavku na duţnost.  
 U sluĉaju podnošenja ostavke iz stavka 1. ovog ĉlanka, prava na temelju obavljanja duţnosti prestaju 
im danom kada Općinsko vijeće utvrdi ĉinjenicu podnošenja ostavke na duţnost, a najkasnije tridesetog 
dana od dana podnošenja ostavke. 
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Ĉlanak 79. 
 

 Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, 
potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i duţnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik 
Općinskog vijeća. 
 Odluka o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja odreĊene duţnosti dostavlja 
se osobi kojoj je prestala duţnost i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja koji obavlja i kadrovske 
poslove. 
 
XIII. JAVNOST RADA 

Ĉlanak 80. 
 

 Predstavnici udruga graĊana, graĊani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne 
smiju remetiti red i tijek sjenice (primjerice glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i sl.). 
 Ukoliko je broj osoba koji prati rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloţivih mjesta, predsjednik 
Općinskog vijeća odreĊuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 
 U radu Općinskog vijeća javnost se moţe obavještavati sredstvima javnog priopćavanja, objavom u 
„Sluţbenom vjesniku“ Općine Gunja, objavom na oglasnoj ploĉi i objavom na mreţnim stranicama Općine. 
 Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim zakonima i propisima 
klasificirani odreĊenim stupnjem tajnosti.  
 Radi što potpunijeg i toĉnijeg informiranja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela 
moţe se dati i sluţbeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o ĉemu odluĉuje predsjednik 
Općinskog vijeća. 
 
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Ĉlanak 81. 
 

 Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku“ Općine Gunja. 
 Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vaţiti Poslovnik Općinskog vijeća („Sluţbeni vjesnik“ 
Općine Gunja br. 02/09., 03/13., 02/18. i 01/20.) 

 
 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 021-05/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-5   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 
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3. 

 
Sukladno ĉlanku 31. i ĉlanku 31.a 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., 
98/19. i 144/20.), te ĉlanku 29. Statuta Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 01/18. i 01/20.), 
Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 36. sjednici odrţanoj dana 22. veljaĉe 2021. godine donijelo je: 
 
 

O D L U K A 
o naknadama vijećnicima i drugim 

osobama koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine Gunja 
 
 

Ĉlanak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrĊuje se pravo vijećnika na naknadu za nazoĉnost i rad na sjednicama Općinskog 
vijeća Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 2. 
 

         Vijećnik Općinskog vijeća Općine Gunja ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u 
radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem. 
 

Ĉlanak 3. 
 

         Vijećniku Općinskog vijeća Općine Gunja odreĊuje se naknada za nazoĉnost i rad na sjednicama 
Općinskog vijeća Općine Gunja u neto iznosu od 250,00 kn po sjednici, uz pripadajući porez i doprinose. 
 

Ĉlanak 4. 
 

         Predsjedniku Općinskog vijeća odreĊuje se mjeseĉna naknada u neto iznosu od 750,00 kn uz 
pripadajući porez i doprinose. 
         Potpredsjedniku Općinskog vijeća odreĊuje se mjeseĉna naknada u neto iznosu od 650,00 kn uz 
pripadajući porez i doprinose. 
 

Ĉlanak 5. 
 

        Ukupna godišnja neto naknada iz ĉlanka 3. ove Odluke po vijećniku Općinskog vijeća Općine Gunja 
ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna. 
 

Ĉlanak 6. 
 

      Vijećnik koji je upućen na sluţbeno putovanje od strane općinskog naĉelnika, ima pravo na naknadu 
troškova prijevoza, a po potrebi i pravo na dnevnicu uvećano za pripadajuće poreze i doprinose. 
 

Ĉlanak 7. 
 

      Sluţbenim putovanjem smatra se obavljanje poslova izvan sjedišta Općine ili mjesta stanovanja 
vijećnika.  
      Putni nalog izdaje naĉelnik Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 8. 
 

      Visina dnevnice za sluţbeno putovanje u zemlji utvrĊuje se u iznosu koji je odreĊen Pravilnikom o 
porezu na dohodak. 
 

Ĉlanak 9. 
 

     Sredstva za naknade vijećnicima Općinskog vijeća osigurana su u proraĉunu Općine Gunja. 
 
 
 
 



STRANICA  22                                  SLUŽBENI VJESNIK                                        BROJ 2  
 
 

Ĉlanak 10. 
 

      Ova Odluka objavit će se u „Sluţbenom vjesniku“ Općine Gunja, a stupa na snagu na dan stupanja na 
snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih izbora za ĉlanove predstavniĉkih tijela 
jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave te općinske naĉelnike, gradonaĉelnike i ţupane. 
     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje 
sudjeluju u radu Općinskog vijeća („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 06/13, 10/13, 06/15, 03/17 i 10/19.) 
 

  
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 021-05/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-7   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 

__________________________________________________________________ 

 

4. 

 
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 („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 
01/18. i 01/20.), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 36. sjednici odrţanoj dana 22. veljaĉe 
2021. godine donijelo je: 

 
 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE  
 o koeficijentima za obraĉun plaće sluţbenika i namještenika  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja 
 
 

 
Ĉlanak 1. 

 
Ovom Odlukom o izmjeni Odluke mijenja se ĉlanak 2. Odluke o koeficijentima za obraĉun 

plaće sluţbenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ 
Općine Gunja br. 01/20. - u daljnjem tekstu: Odluka)  tako da isti sada glasi: 

 
„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: 
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RADNO MJESTO KOEFICIJENT 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 2,55 

Viši savjetnik za računovodstveno-financijske poslove 2,2 

Referent-tajnik općinskog vijeća i općinskog načelnika 1,81 

Referent za administrativne poslove i arhivsku građu 1,80 

Referent za računovodstvo i knjiženje  1,7 

Referent – komunalni redar 1,7 

Voditeljica programa 1,41 

Gerontodomaćica 1,134 

Pomoćni radnik 1,134 

Dostavljač obroka 1,134 

 

 
Ĉlanak 2. 

 
 U preostalom dijelu odredbe Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće sluţbenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 01/20.) ostaju 
neizmijenjene. 

 

Ĉlanak 3. 
  

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

 

 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 120-01/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-2   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 
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5. 

 
Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 

33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19 i 
144/20.), ĉlanka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 
94/13. i 98/19.) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja (''Sluţbeni vjesnik'' Općine Gunja br. 01/18. i 01/20.), 
Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 36. sjednici odrţanoj dana 22.veljaĉe 2021.godine donijelo je 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE 

o sufinanciranju troškova boravka djece s podruĉja Općine Gunja u djeĉjim vrtićima izvan 

podruĉja Općine Gunja 

Ĉlanak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se ĉlanak 3. Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s podruĉja 

Općine Gunja u djeĉjim vrtićima izvan podruĉja Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 02/18.) 

tako da isti sada glasi: 

„Ĉlanak 3. 

Općina Gunja sufinancira troškove smještaja djece u djeĉjim vrtićima izvan podruĉja Općine Gunja u 

visini od 60% od ukupne ekonomske cijene cjelodnevnog ili poludnevnog boravka djece u djeĉjem vrtiću (po 

djetetu), a ostatak do pune ekonomske cijene boravka djece u djeĉjem vrtiću snosit će roditelji, skrbnik 

odnosno samohrani roditelj (korisnik usluga).“ 

Ĉlanak 2. 

 Ĉlanak 6. mijenja se i glasi: 

 

„Ĉlanak 6. 

 

Općina Gunja će osigurana sredstva za sufinanciranje troškova djeĉjih vrtića iz ĉlanka 3. ove Odluke 

isplaćivati na raĉun djeĉjeg vrtića po ispostavljenom zahtjevu za svaki mjesec.“ 

Ĉlanak 3. 

 U preostalom dijelu odredbe Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s podruĉja Općine Gunja 

u djeĉjim vrtićima izvan podruĉja Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 02/18.) ostaju 

neizmijenjene. 

Ĉlanak 4. 

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

 
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 601-01/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-1   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 
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6. 

 
 Na temelju ĉlanka 86. Zakona o prostornom ureĊenju (''Narodne novine'', br. 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja („ Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 01/18. i 01/20.) 
Općinsko vijeće Općine Gunja  na 36. sjednici odrţanoj dana 22. veljaĉe 2021. godine, donijelo je: 

 
O D L U K A 

O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA  
OPĆINE (PPUO) GUNJA 

 
 
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA 
 

Ĉlanak 1.  
 
 Ovom Odlukom zapoĉinje izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine (PPUO) 
Gunja sukladno ĉlanku 113. Zakona o prostornom ureĊenju («Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 
39/2019 i 98/19).  
 
RAZLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA 
 

Ĉlanak 2.  
 
 III. Izmjene i dopune PPUO Gunja obuhvaćaju: 
 
1. Cjelovite korekcije odredbi za provedbu prema prijedlozima Općine, struĉnih pravnih osoba i ostalih 

predlagaĉa, 
2. Cjelovite korekcije graĊevinskog podruĉja Gunje i izrada novih kartografskih prikaza, 
3. UgraĊivanje zahtjeva javnopravnih tijela, 
4. UsklaĊenje s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske ţupanije. 
 
Navedeno će se na odgovarajući naĉin ugraditi u tekstualni i grafiĉki dio PPUO Gunja ukoliko ne postoje 
zapreke u smislu usklaĊenosti s planom šireg podruĉja i zakonskim propisima, što je nedvojbeno moguće 
utvrditi samo neposredno kroz proces izrade plana. Ukoliko se kroz izradu Plana utvrdi da neku od 
navedenih izmjena nije moguće ugraditi ili se od njih odustaje, ovu Odluku nije zbog toga potrebno mijenjati. 
 
OBUHVAT PROSTORNOG PLANA 
 

Ĉlanak 3.  
 
 Podruĉje obuhvata Plana odnosi se na administrativno teritorijalno podruĉje Općine Gunja. 
 
OCJENA STANJA  U OBUHVATU PROSTORNOG PLANA 
 

Ĉlanak 4.  
 
 Ocjenom stanja unutar obuhvata PPUO Gunja, uoĉeni su problemi vezani uz odredbe za provedbu i 
graĊevinsko podruĉje. 
 
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA 

 
Ĉlanak 5.  

 
 Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje prostornih uvjeta za  planirani razvoj Općine Gunja. 
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POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH 
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA 
IZRADU PROSTORNIH PLANOVA 

 
Ĉlanak 6.  

 
 Za potrebe izrade III. Izmjena i dopuna PPUO Gunja nije potrebna izrada struĉnih podloga, odnosno 
koristit će se vaţeći PPUO Gunja. 
 
NAĈIN PRIBAVLJANJA STRUĈNIH RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA 
 

Ĉlanak 7.  
 
 Struĉna rješenja pribavit će se od strane struĉnog izraĊivaĉa Plana. 
 
VRSTA I NAĈIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH 
GEODETSKIH PODLOGA 
 

Ĉlanak 8.  
 
 U okviru izrade III. Izmjena i dopuna PPUO Gunja koristiti će se kartografske podloge iz vaţećeg 
PPUO Gunjai te će se prema potrebi nabaviti katastarski planovi od nadleţnog tijela. 
 
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA 
IZRADU PROSTORNIH PLANOVA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU 
SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA 
 

Ĉlanak 9.  
 
 Popis javnopravnih tijela i osoba odreĊenih posebnim propisima koja daju zahtjeve (podaci, planske 
smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna PPUO Gunja iz podruĉja svog djelovanja, te 
drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi je sljedeći:  
 
 
1. REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 
Uprava za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorski odjel u Vukovaru 
Olajnica 19 
32000  VUKOVAR 

 
2. REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŢIVOG RAZVOJA 
Uprava za zaštitu prirode 
Radniĉka cesta 80 
10000  ZAGREB 

 
3. REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO OBRANE 
Sluţba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
Trg kralja Petra Krešimira IV br.1 
10000  ZAGREB 

 
4. REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 
Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i trţište 
Ulica grada Vukovara 78 
10000  ZAGREB 
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5. REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 
Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije  
Planinska 2a 
10000  ZAGREB 

 
6. REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, 
GRADITELJSTVA I DRŢAVNE IMOVINE 
Ulica I.Deţmana 10 
10000  ZAGREB 
 

7. MUP- Policijska uprava Vukovarsko-srijemska, 
Ravnateljstvo civilne zaštite, 
Podruĉni ured civilne zaštite Osijek 
Sluţba civilne zaštite Vukovar 
L.Ruţiĉke 1 
32000 VUKOVAR 
 

8. MUP- Policijska uprava Vukovarsko-srijemska, 
Sektor za granicu 
Glagoljaška 27 b 
32100 VINKOVCI 

 
9. HAKOM – HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŢNE DJELATNOSTI 

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9  
10110  ZAGREB 
 

10. HRVATSKE CESTE d.o.o. 
Sektor za studije i projektiranje 
Vonĉina 3 
10000 ZAGREB 

 
11. UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŢUPANIJE 

Glagoljaška 4 
32100 VINKOVCI 
 

12. HRVATSKE ŢELJEZNICE 
HŢ INFRASTRUKTURA 
Antuna Mihanovića 12 
10000  ZAGREB 
 

13. AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE 
Parobrodska 5 
32000 VUKOVAR 

 
14. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. 

Elektra Vinkovci 
Kralja Zvonimira 96 
32100 VINKOVCI 

              
15. PLINARA ISTOĈNE SLAVONIJE d.o.o. 

Ohridska 17 
32100 VINKOVCI 
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16. HRVATSKE VODE ZAGREB 

VGO za vodno podruĉje sliva Save, Zagreb 
Ulica grada Vukovara 220 
10.000 Zagreb 
 

17. HRVATSKE VODE ZAGREB 
VGO za vodno podruĉje sliva Save, Zagreb 
VGI ''BiĊ-Bosut'' Vinkovci 
J. Kozarca 28 
32100  VINKOVCI 
 

18. „KOMUNALAC“ d.o.o. Ţupanja 
Veliki kraj 132 
32 270 ŢUPANJA 

 
19. VINKOVAĈKI VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o. 

Dragutina Ţanića-Karle 47a 
32100 VINKOVCI 
 

20. KOMUNALNO TRGOVAĈKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. 
ul. Vladimira Nazora 97. 
32 260 Gunja 
 

21. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 
          VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŢUPANIJE 
          Glagoljaška 27 
          32100 VINKOVCI 
 
22. REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
Sluţba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša 
Ţupanijska 9 
32000 VUKOVAR 

 
 Pravne osobe navedene u stavku 1. ovoga ĉlanka duţne su osigurati i dostaviti Općini zahtjeve 
(podatke, planske smjernice i propisane dokumente) sukladno ĉlanku 90. Zakona o prostornom ureĊenju u 
roku od 15 dana.  
 III. Izmjene i dopune PPUO Gunja rade se iskljuĉivo za sadrţaj naveden u ĉlanku 2. ove Odluke te će 
se u postupku izrade razmatrati samo oni zahtjevi koji su u vezi s navedenim sadrţajem. 
 
 Prema ĉl. 88. Zakona o prostornom ureĊenju o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Gunja pisanim 
putem obavijestit će se susjedna jedinica lokalne samouprave: 
 

 OPĆINA DRENOVCI 
 
PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA 
 

Ĉlanak 10.  
 
 Rokovi za izradu pojedinih faza III. Izmjena i dopuna PPUO Gunja: 
 
 Rok za izradu Nacrta prijedloga Plana iznosi 90 dana od primitka zahtjeva javnopravnih tijela 
odreĊenih posebnim propisima (Ĉlanak 90. Zakona o prostornom ureĊenju) i uz pretpostavku da se zbog 
navedenih zahtjeva neće povećati koliĉina predviĊenih radova. 
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IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA 
 

Ĉlanak 11.  
 
 Izvori financiranja za izradu Plana osiguravaju se iz Proraĉuna Općine Gunja i drugih izvora. 
 
ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNAĈAJNIM ZA IZRADU NACRTA PROSTORNOG PLANA 
 

Ĉlanak 12.  
 
 Ovom se Odlukom tijekom izrade Izmjena i dopuna PPUO Gunja ne utvrĊuje zabrana izdavanja akata 
kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno graĊenje. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Ĉlanak 13.  
 
 ProvoĊenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 14.  
 
 Sukladno ĉlanku 86. Zakona o prostornom ureĊenju  ova Odluka dostavlja se: 
- Zavodu za prostorni razvoj, 
- Nadleţnim tijelima i osobama iz ĉlanka 9. ove Odluke zajedno sa pozivom za dostavu zahtjeva iz ĉlanka 90. 
Zakona o prostornom ureĊenju. 
 

Ĉlanak 15.  
 
 Ova Odluka će se objaviti u "Sluţbenom vjesniku " Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 16.  
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku“ Općine Gunja.  
 

 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 350-02/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-1   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 
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7. 
 

Na temelju ĉlanka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'', 
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 
152/14 i 81/15 - proĉišćeni tekst), 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., 
123/17., 98/19. i 144/20.), ĉlanka 24. stavka 7. Zakona o unapreĊenju poduzetniĉke infrastrukture 
(„Narodne novine“ br. 93/13., 114/13., 41/14. i 57/18.), odredbi Zakona o upravljanju drţavnom imovinom 
(„Narodne novine“ br. 52/18.), odredbi Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“ br. 95/18.), odredbi Uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova 
raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava graĊenja i prava 
sluţnosti („Narodne novine“ br. 95/18.) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja ("Sluţbeni vjesnik" Općine 
Gunja, broj 01/18. i 01/20.), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 36. sjednici odrţanoj dana 22.veljaĉe 
2021. godine donosi 

 

ODLUKU 

o raspolaganju nekretninama u Poslovnoj zoni „Velebit“ u Gunji 

 
 I. OPĆE ODREDBE 

Ĉlanak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrĊuju se uvjeti i naĉini raspolaganja nekretninama u Poslovnoj zoni „Velebit“ u 
Gunji koje su u vlasništvu Općine Gunja (dalje u tekstu: nekretnine). 

 
Ĉlanak 2. 

 

Pod raspolaganjem nekretninama iz ĉlanka 1. ove Odluke podrazumijeva se prodaja i darovanje 
predmetnih nekretnina u vlasništvu Općine Gunja, te zasnivanje prava graĊenja, zasnivanje prava 
sluţnosti i drugih stvarnih tereta na predmetnim nekretninama.  

 

Prije svakog raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Gunja iz ĉlanka 1. ove Odluke izvršit 
će se procjena trţišne vrijednosti tih nekretnina sukladno posebnom propisu kojim se ureĊuje procjena 
vrijednosti nekretnina, a u sluĉaju raspolaganja nekretninama sklapanjem drugog naplatnog pravnog posla 
koji podrazumijeva korištenje i/ili plodouţivanje nekretnine, odnosno ograniĉenje prava vlasništva Općine 
Gunja, kao što je osnivanje prava graĊenja, osnivanje prava sluţnosti i drugo, izvršit će se i procjena 
vrijednosti naknade sukladno posebnom propisu kojim se ureĊuje procjena vrijednosti nekretnina osim ako 
se nekretnina daje na uporabu. 

 

Procjenu trţišne vrijednosti imovine iz ovoga ĉlanka obavlja osoba koja je za to ovlaštena 
posebnim propisima kojim je ureĊena procjena vrijednosti nekretnina i odlukom općinskog naĉelnika.  

 

 Općinski naĉelnik donosi odluku o raspolaganju nekretninama u poslovnoj zoni ĉija je procijenjena 
vrijednost ili je ukupni iznos procijenjene naknade u visini pojedinaĉne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa 
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odluĉuje o raspolaganju 
nekretninama. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski naĉelnik moţe odluĉivati najviše do 
1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada moţe odluĉivati najviše do 70.000,00 
kuna.  
 

 O otuĊenju ili darovanju nekretnina u poslovnoj zoni te o drugom naĉinu raspolaganja imovinom 
većom od vrijednosti utvrĊenih stavkom 4. ovoga ĉlanka odluĉuje Općinsko vijeće.  

 
Ĉlanak 3. 

 

Nekretnine u smislu ove Odluke obuhvaćaju neizgraĊeno graĊevinsko zemljište u Poslovnoj zoni 
„Velebit“ (dalje u tekstu: poslovna zona) oznaĉeno kao: 

- kĉ.br. 2558/2 Gaj, Oranica površine od 27119 m2, zk.ul.br. 3079, k.o. Gunja, 
- kĉ.br. 2558/4 Gaj, Oranica površine od 26115 m2, zk.ul.br. 2960, k.o. Gunja, 
- kĉ.br. 2558/8 Gaj, Oranica površine od 11575 m2, zk.ul.br. 2960, k.o. Gunja, 
- kĉ.br. 2558/10 Gaj, Oranica površine od 19059 m2, zk.ul.br. 2960, k.o. Gunja. 



STRANICA  31                                  SLUŽBENI VJESNIK                                        BROJ 2  
 

Ĉlanak 4. 
 

Unutar poslovne zone izgradnja je definirana odredbama Urbanistiĉkog plana ureĊenja 
gospodarske zone „Velebit“ u Gunji („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 07/17.). 

  
Na površini (zoni) gospodarske namjene (G) moguće je graditi sljedeće graĊevine osnovne 

namjene (sadrţaje) kao što su:  
- Proizvodne graĊevine, 
- Poslovne graĊevine (usluţne, trgovaĉke i komunalno-servisne), 
- Ugostiteljsko-turistiĉke graĊevine (osim izletišta i kampa), 
- Poljoprivredne graĊevine, 
- Skladišne graĊevine, 
- Komunalno-servisne graĊevine za gospodarenje otpadom, 
- Sve javne zelene površine, 
- Zaštitne zelene površine, 
- Postavljanje reklamnih panoa i sl., 
- Odgovarajuće infrastrukturne graĊevine (graĊevine niskogradnje, parkirališne površine, pristupne 

ceste, benzinske stanice i sl., graĊevine i vodovi infrastrukture). 
 
           Samo kao prateće graĊevine na graĊevnoj ĉestici gospodarske namjene mogu se graditi graĊevine 
kao što su: 

- garaţe, spremišta i sl., 
- športsko-rekreacijske graĊevine. 

 
II. PRODAJA 

Ĉlanak 5. 
 

Nekretnine na podruĉju poslovne zone prodaju se temeljem provedenog javnog natjeĉaja koje 
raspisuje tijelo ovlašteno sukladno ĉlanku 2. ove Odluke.  

 
Postupak otvaranja i pregleda ponuda te predlaganja odluka ovlaštenom tijelu Općine Gunja 

provodi povjerenstvo koje će imenovati općinski naĉelnik Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 6. 
 

Nekretnine u poslovnoj zoni povezane su prometnicom na ţupanijsku cestu Ţ4299, te se iste 
preuzimaju u zateĉenom stanju. 

Ĉlanak 7. 
 

             Poĉetni iznos kupoprodajne cijene pri prvom krugu postupka raspolaganja nekretninama ne moţe 
biti manji od procijenjenog iznosa iz stavka 2. ĉlanka 2. ove Odluke. 
 
             Ako se postupak javnog natjeĉaja ponavlja jer u prvom krugu postupka nije pristigla niti jedna valjana 
ponuda, poĉetna cijena moţe se sniziti u odnosu na cijenu iz prvog postupka javnog natjeĉaja za prodaju 
sukladno mišljenju osobe koja je za to ovlaštena posebnim propisima kojim je ureĊena procjena vrijednosti 
nekretnina i odlukom općinskog naĉelnika. 
 
             Ako se postupak prodaje i nakon njegova drugog ponavljanja dovrši bez uspjeha, navedenom 
imovinom neće se raspolagati prije ponovne procjene njezine trţišne vrijednosti. U tom sluĉaju, procjenu ne 
moţe obaviti osoba koja je radila prvu procjenu. 

 
 Odluku o postotku sniţenja poĉetne cijene prodaje donosi ono tijelo koje je donijelo odluku o prvom 
postupku prodaje. 
  
  Kupoprodajna cijena za nekretnine u poslovnoj zoni plaća se u pravilu jednokratno. 
 

Ako ovlašteno tijelo Općine Gunja, na zahtjev kupca nekretnine odobri obroĉnu otplatu 
kupoprodajne cijene, kupac nekretnine u poslovnoj zoni duţan je s poslovnom bankom zakljuĉiti ugovor o 
bankarskoj garanciji koja će njome garantirati isplatu cijelog iznosa kupoprodajne cijene i pripadajućih 
kamata. 
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Ĉlanak 8. 
 

Kupac nekretnine - investitor u poslovnoj zoni ima pravo na osloboĊenje od plaćanja komunalnog 
doprinosa za gradnju u poslovnoj zoni u iznosu od 50% od propisanog komunalnog doprinosa. 

 
Kupac nekretnine - investitor u poslovnoj zoni ima pravo na umanjenje plaćanja komunalne 

naknade u 1. (prvoj) godini rada u iznosu od 100 %, u 2. (drugoj) godini rada u iznosu od 75%, u 3. (trećoj) 
godini rada u iznosu od 50 % i u 4. (ĉetvrtoj) godini rada u iznosu 25 % propisane komunalne naknade. 

 
Ĉlanak 9. 

 

Kupac nekretnine na podruĉju poslovne zone duţan je zapoĉeti radove na izgradnji objekata 
predviĊenim ponudom za kupnju nekretnine najkasnije u roku od jedne godine od dana zakljuĉenja 
kupoprodajnog ugovora. 

 
Ako kupac nekretnine na podruĉju poslovne zone ne zapoĉne radove na izgradnji objekata 

predviĊenim ponudom za kupnju nekretnine protekom roka od jedne godine od dana zakljuĉenja 
kupoprodajnog ugovora, Općina Gunja kao prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora o 
kupoprodaji nekretnina bez odgovornosti za eventualnu štetu kupcu i pravo nazadkupnje nekretnine koja je 
bila predmet kupoprodaje po kupoprodajnoj cijeni odreĊenoj ugovorom.  

 
Ĉlanak 10. 

 

Kupac nekretnine na podruĉju poslovne zone duţan je zapoĉeti obavljati gospodarsku djelatnost 
predviĊenu ponudom za kupnju nekretnine najkasnije u roku od dvije godine od dana zakljuĉenja 
kupoprodajnog ugovora. 

 
Ako kupac nekretnine na podruĉju poslovne zone ne zapoĉne obavljati gospodarsku djelatnost 

predviĊenu ponudom za kupnju nekretnine protekom roka od dvije godine od dana zakljuĉenja 
kupoprodajnog ugovora, Općina Gunja kao prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora o 
kupoprodaji nekretnina bez odgovornosti za eventualnu štetu kupcu i pravo nazadkupnje nekretnine 
predmeta kupoprodaje po kupoprodajnoj cijeni odreĊenoj Ugovorom. 

 
Za vrijeme trajanja prava nazadkupnje nekretnina odreĊenog ĉlankom 9. i ovim ĉlankom ove 

Odluke, kupac nema pravo otuĊenja nekretnina. 

 
Ĉlanak 11. 

 

Općina Gunja kao prodavatelj nekretnina u poslovnoj zoni pridrţava pravo prvokupa nekretnina u 
roku od 5 godina od dana zakljuĉenja ugovora o kupoprodaji. 

 
Ĉlanak 12. 

 

Kupac nema pravo otuĊenja nekretnine u roku od 10 godina od dana sklapanja kupoprodajnog 
ugovora, izuzev prava nazadkupnje Općine Gunja.  

 
Zabrana otuĊenja nekretnine iz prethodnog stavka ovog ĉlanka upisuje se u zemljišne knjige. 

 
Ĉlanak 13. 

 

Kupac nekretnine u poslovnoj zoni obvezan je u ponudi naznaĉiti: 
 osobne podatke (ime i prezime odnosno naziv tvrtke, adresu /sjedište tvrtke, OIB, broj  
       telefona, e-mail adresa) 
 oznaku zemljišta (katastarske ĉestice) i površinu zemljišta za koje se natjeĉe, 
 visinu ponuĊene cijene po m2 i ukupnu ponuĊenu cijenu za svaku katastarsku ĉesticu, 
 naĉin plaćanja: jednokratno ili obroĉno 
 potrebni energenti: struja (kw). 

 
Uz ponudu obvezno je priloţiti : 

 Dokaz o uplaćenoj jamĉevini, 
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 Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovaĉki) strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar za 
poslovne subjekte, preslika osobne iskaznice za fiziĉke osobe, 
 Potvrdu Porezne uprave o izmirenim porezima i doprinosima – ne starija od 30 dana od dana objave 
Javnog natjeĉaja (original), 
 Potvrdu Općine Gunja da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Gunja po bilo kojem osnovu - ne 
starija od 30 dana od dana objave Javnog natjeĉaja (original), 
 Za poslovne subjekte: BON-2 ili SOL-2 za glavni raĉun - ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog 
natjeĉaja (original ili ovjerena preslika), iz kojeg je vidljivo da raĉun nije bio blokiran više od 10 dana u 
prethodnih 6 mjeseci od dana sastavljanja obrasca, osim za novoosnovane poslovne subjekte koji nisu 
imali promet ili su tek u postupku otvaranja raĉuna koji prilaţu (pod materijalnom i kaznenom 
odgovornošću) IZJAVU da nije bilo prometa po raĉunu ili IZJAVU da je u tijeku postupak otvaranja 
raĉuna. 

 
Uz obvezne dijelove ponude iz stavka 1. i 2. ovog ĉlanka, kupac nekretnina u poslovnoj zoni, duţan 

je uz ponudu priloţiti investicijski projekt za provoĊenje investicije na nekretninama koje su predmet 
prodaje, koji obvezno mora sadrţavati: 

1. opis dosadašnjeg poslovanja (osim za poĉetnike) s dokazima iz financijske i statusne 
dokumentacije: bilance, raĉuni dobiti, BON-1 i BON-2 obrasci, izvodi iz sudskog registra o kapitalu društva, 

2. opis planiranog ulaganja na lokaciji poslovne zone/opis namjeravane djelatnosti, 

3. strukturu financiranja prema izvorima i  dinamiku  ulaganja  po  mjesecima izvedbe projekta, 

4. analizu utjecaja projekta na okoliš, 

5. broj novozaposlenih radnika prema dinamici realizacije projekta 

6. dokaze o osiguranoj sirovini, trţištu gotovih proizvoda ili usluga,  izboru  i  nabavci projektirane 
tehnologije. 

 
Općina Gunja ima pravo izvršiti dubinsko snimanje investicijske sposobnosti, ekonomskih i trţišnih 

potencijala investitora, osobito podataka o relevantnim izvorima financiranja prije donošenja konaĉne 
odluke o odabiru ponuditelja. 

 
Općina Gunja ima pravo detaljne provjere svih podataka iz investicijskog projekta kod banaka, 

poslovnih partnera i od samog investitora. 
 
III. DAROVANJE 

Ĉlanak 14. 
 

Nekretnina u poslovnoj zoni moţe se darovati za realizaciju investicije koju je Općinsko vijeće 
proglasilo strateškim projektom Općine Gunja sukladno odgovarajućim odredbama zakona kojim se 
ureĊuju strateški investicijski projekti Republike Hrvatske. 

 
Raspolaganje iz stavka 1. ovoga ĉlanka provodi se na zahtjev investitora na kojeg se prenosi ono 

pravo s kojim se postiţe ista svrha, a koje je najpovoljnije za Općinu Gunja. 
 
Postupak darovanja pokreće se zahtjevom osobe iz stavka 2. ovog ĉlanka, koji se dostavlja 

Općinskom vijeću. Podnositelj zahtjeva mora detaljno obrazloţiti u koju svrhu namjerava koristiti 
predmetnu nekretninu i koju vaţnost ima traţeno darovanje za ostvarenje te svrhe. 

 
Uz zahtjev za darovanje nekretnine moraju se priloţiti: 

– zemljišnoknjiţni izvadak i povijesni zemljišnoknjiţni izvadak, odnosno ovjerena preslika 
zemljišnoknjiţnog uloška, izdani od nadleţnog zemljišno-knjiţnog odjela, ne stariji od šest mjeseci od dana 
podnošenja zahtjeva 

– posjedovni list, kopija katastarskog plana, izdani od strane nadleţnog ureda za katastar, ne stariji od 
šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, a u sluĉaju da je oznaka nekretnine razliĉita u zemljišnoj knjizi i 
katastru i uvjerenje o identifikaciji 

– lokacijska informacija, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva 

– potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu 
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunistiĉke vladavine 
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– potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave o dugu 

– stanje dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj 

– potvrda o nepostojanju duga prema Općini Gunja po bilo kojem osnovu 

– izjava podnositelja zahtjeva da se odriĉe svih potraţivanja prema Općini Gunja do visine vrijednosti 
darovane nekretnine uz navoĊenje toĉnog iznosa i pravne osnove potraţivanja 

– idejni projekt za predviĊeni zahvat u prostoru ili lokacijska dozvola. 

 
Odluku o darovanju nekretnine u poslovnoj zoni koja je vlasništvo Općine Gunja donosi Općinsko vijeće. 
 
Ugovor o darovanju nekretnine u poslovnoj zoni potpisuje općinski naĉelnik. 
 
Ugovor o darovanju nekretnine poslovnoj zoni u vlasništvu Općine Gunja, osim obveznog sadrţaja 

ugovora odreĊenog propisom kojim se ureĊuju obvezni odnosi, sadrţi i: 

– poĉetni iznos trţišne vrijednosti nekretnine 

– namjenu za koju se nekretnina daruje 

– rok u kojem se namjena za koju se nekretnina daruje mora ostvariti 

– raskidnu klauzulu za sluĉaj da se svrha za koju je nekretnina darovana ne ostvari u ugovorenom roku 

– raskidnu klauzulu za sluĉaj promjene namjene darovane nekretnine 

– raskidnu klauzulu za sluĉaj oštećivanja darovane nekretnine do koje je došlo namjerom ili krajnjom 
nepaţnjom investitora  

– zabranu otuĊenja i opterećenja darovane nekretnine bez suglasnosti Općinskog vijeća, a zabiljeţba 
zabrane otuĊenja i opterećenja nekretnine uknjiţit će se u zemljišnoj knjizi istodobno s uknjiţbom prava 
vlasništva darovane nekretnine 

– raskidnu klauzulu u sluĉaju otuĊenja i opterećenja darovane nekretnine bez suglasnosti Općinskog 
vijeća, osim ako se nekretnina daruje u svrhu izgradnje poslovne zone, provoĊenja programa stambenog 
zbrinjavanja i društveno poticane stanogradnje, provoĊenja programa demografske obnove i provoĊenja 
operativnih programa za nacionalne manjine 

– toĉan iznos i pravnu osnovu potraţivanja investitora prema Općini Gunja na dan potpisivanja ugovora 
o darovanju, te klauzulu kojom se investitor odriĉe navedenih potraţivanja prema Općini Gunja, kao i 
eventualno kasnije pronaĊenih potraţivanja prema Općini Gunja koja su nastala do dana potpisivanja 
ugovora o darovanju, do visine vrijednosti darovane nekretnine 

– tabularnu izjavu obdarenika kojom dopušta da se istodobno s uknjiţbom prava vlasništva darovane 
nekretnine uknjiţi zabrana otuĊenja i opterećenja bez suglasnosti darovatelja. 

 
Ĉlanak 15. 

 

Prije donošenja odluke o darovanju izradit će se procjembeni elaborat kojim se utvrĊuje trţišna vrijednost 
nekretnine koja se daruje. 

 
 Općina Gunja izradit će procjembeni elaborat kojim se utvrĊuje trţišna vrijednost nekretnine po 

ovlaštenom stalnom sudskom vještaku. 

 
IV. PRAVO GRAĐENJA 

Ĉlanak 16. 
 

Za nekretnine u poslovnoj zoni na kojima se planira gradnja objekta moţe se osnovati prava 
graĊenja temeljem ugovora o osnivanju prava graĊenja sklopljenog s najpovoljnijim ponuditeljem koji je 
izabran u postupku javnog natjeĉaja ili ugovora sklopljenog neposrednom pogodbom s nositeljem prava 
graĊenja u sluĉajevima propisanim zakonom. 

 
Sluĉajevi kada se pravo graĊenja na nekretninama u vlasništvu Općine Gunja moţe osnovati 

neposrednom pogodbom propisani su Zakonom o upravljanju drţavnom imovinom i drugim propisima koji 
se na odgovarajući naĉin primjenjuju i na jedinice lokalne samouprave. 

 
Pravo graĊenja putem javnog natjeĉaja moţe se provoditi u obliku javnog prikupljanja ponuda koje 

se provodi kao javni poziv upućen neodreĊenom krugu osoba za dostavu pisanih ponuda ili za dostavu 
ponuda putem elektroniĉkih sredstava komunikacije za raspolaganje ponuĊenim nekretninama. 
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Ovisno o visini naknade za osnivanje prava graĊenja, odluku o osnivanju prava graĊenja putem 

javnog natjeĉaja, odluku o izboru najpovoljnije ponude, kao i odluku o osnivanju prava graĊenja 
neposrednom pogodbom donosi Općinsko vijeće ili općinski naĉelnik.  

 
Ugovor o osnivanju prava graĊenja sklapa općinski naĉelnik. 
 
Naknada za osnovano pravo graĊenja plaća se jednokratno i to u roku od 30 dana od dana 

stupanja na snagu ugovora o osnivanju prava graĊenja. 
 

 Javni poziv za javno prikupljanje ponuda sadrţi: 

– opis nekretnine (podatke za identifikaciju nekretnina koji se mogu nedvojbeno utvrditi, broj 
zemljišnoknjiţne ĉestice i zemljišnoknjiţnog uloška u koji je nekretnina upisana, površinu nekretnine i sve 
druge potrebne podatke za nedvojbenu identifikaciju nekretnine, prostorno-plansku namjenu nekretnine u 
trenutku objave javnog poziva) 

– poĉetni iznos naknade za pravo graĊenja 

– rok za podnošenje prijave, koji je najmanje 30 dana od dana objave poziva u dnevnom listu, a iznimno 
moţe biti i kraći 

– visinu jamĉevine i oznaku raĉuna na koji se ista uplaćuje 

– obavijest da je poziv za javno prikupljanje ponuda objavljen na sluţbenim internetskim stranicama 
Općine Gunja 

– mjesto, datum i sat otvaranja ponuda 

– odredbu tko moţe sudjelovati u javnom prikupljanju ponuda (sve fiziĉke osobe koje imaju drţavljanstvo 
Republike Hrvatske, drţavljanstvo drţava koje ĉine Europski gospodarski prostor te drţavljani onih drţava s 
kojima Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina, te pravne osobe koje imaju 
sjedište u Republici Hrvatskoj ili drţavi koja ĉini Europski gospodarski prostor) 

– odredbu o kriterijima za ocjenu ponude, njihovom rangiranju i bodovanju 

– odredbu o tome tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem 

– odredbu da će se u sluĉaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem 
smatrati sljedeći ponuditelj koji je ponudio najviši iznos naknade za osnovano pravo graĊenja 

– odredbu da prvi najpovoljniji ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na jamĉevinu 

– odredbu do kojeg se trenutka Općini Gunja moţe valjano predati ponuda za sudjelovanje u javnom 
prikupljanju ponuda 

– odredbu da se danom predaje ponude smatra dan predaje ponude Općini Gunja, odnosno dan predaje 
ponude na poštu preporuĉenom pošiljkom 

– odredbu o pravu osnivaĉa prava graĊenja da odustane od osnivanja prava graĊenja u svako doba prije 
potpisivanja ugovora, uz povrat iznosa jamĉevine 

– odredbu da nositelj prava graĊenja moţe prenijeti pravo graĊenja na drugu osobu uz suglasnost tijela 
ovlaštenih za odluĉivanje sukladno stavku 4. ovoga ĉlanka 

– odredbu da se u sluĉaju prijenosa prava graĊenja na drugu osobu bez suglasnosti tijela ovlaštenih za 
odluĉivanje ugovor smatra raskinutim po sili zakona 

– odredbu da nositelj prava graĊenja moţe opteretiti nekretnine koje su predmet prava graĊenja na rok 
na koji je osnovano pravo graĊenja 

– odredbu da se ugovor o osnivanju prava graĊenja sklapa kao ovršna isprava sukladno odredbama 
Ovršnog zakona i Zakona o javnom biljeţništvu 

– odredbu da se nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće razmatrati 

– napomenu da izgradnja u rokovima koji se utvrde ugovorom predstavlja bitan sastojak ugovora 

– odredbu da nakon isteka roka na koje je osnovano pravo graĊenja zgrada koja je sagraĊena postaje 
pripadnost zemljišta u vlasništvu Općine Gunja, slobodna od bilo kakvih tereta, osoba i stvari, uz obvezu 
Općine Gunja nositelju prava graĊenja dati onoliku naknadu za zgradu koliko je zemljište u prometu vrednije 
s tom zgradom nego bez nje. 
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U javnom pozivu za javno prikupljanje ponuda, uz navedeno u prethodnom stavku ovoga ĉlanka, od 
ponuditelja će se zatraţiti da dostavi i sljedeće: 

– dokumentaciju koja sadrţi osnovne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, 
dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, dokaz o drţavljanstvu, odnosno podatke iz sudskog 
registra za pravne osobe i dr.) 

– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga koji ne smije biti stariji od 60 dana 

– izvornik ili ovjerenu presliku dokumenta o solventnosti ponuditelja 

– dokaz o izvršenoj uplati jamĉevine 

– izjavu ponuditelja da se obvezuje u sluĉaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o 
osnivanju prava graĊenja u formi obliku ovršne isprave na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete iz 
javnog poziva, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, raĉunajući od dana otvaranja ponuda 

– investicijski projekt s opisom objekata koji se namjeravaju graditi, troškovnikom ulaganja, brojem 
novozaposlenih osoba, opis sadrţaja koji će biti smješteni u objektima, detaljno obrazloţenom svrhom 
projekta, fiksnim rokovima izgradnje 

– pismo namjere prvoklasne poslovne banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB da će na ime 
osiguranja izvršenja ugovornih obveza izdati neopozivu, bezuvjetnu i na prvi poziv naplativu bankarsku 
garanciju u korist Općine Gunja. 

 

Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za osnivanje prava graĊenja objavljivat će se u jednom od 
dnevnih listova te na internetskim stranicama Općine Gunja.  

 
Rok za podnošenje ponude povodom javnog poziva iz ovoga ĉlanka raĉuna se od dana objave javnog 

poziva u dnevnom listu, što će se naznaĉiti u oglasima koji se objavljuju na internetskim stranicama Općine 
Gunja.  

 
Ĉlanak 17. 

 

Na rokove izgradnje objekata i poĉetka obavljanja gospodarske djelatnosti predviĊene ponudom za 
osnivanje prava graĊenja na nekretnini primjenjuju se rokovi odreĊeni za kupnju nekretnine iz glave II. ove 
Odluke. 

 
Ĉlanak 18. 

 

Poĉetna cijena osnivanja prava graĊenja odreĊuje se temeljem procjembenog elaborata ovlaštenog 
stalnog sudskog vještaka.  

 
Ĉlanak 19. 

 

Pored naknade za pravo graĊenja, nositelj prava graĊenja duţan je snositi i trošak izrade 
procjembenog elaborata kojim se utvrĊuju trţišne vrijednosti nekretnina i naknade za osnivanje prava 
graĊenja .  

Ĉlanak 20. 
 

Pravo graĊenja moţe se ugovoriti na rok do 30 godina. 
 

Ako nakon isteka roka iz prethodnog stavka ne doĊe do produţenja istog svi izgraĊeni objekti s 
pripadajućom infrastrukturom postaju vlasništvo Općine Gunja.  

 
V. PRAVO SLUŢNOSTI 

Ĉlanak 21. 
 

Na nekretninama u poslovnoj zoni moţe se osnovati pravo sluţnosti  u skladu s Prostornim planom 
Općine Gunja ili aktom za provedbu prostornog plana izdanim na temelju posebnih propisa kojima se 
ureĊuju prostorno ureĊenje i gradnja. 

 
Naĉin odreĊivanja umanjenja trţišne vrijednosti nekretnina u vlasništvu Općine Gunja uslijed 

osnivanja prava sluţnosti utvrĊuje se sukladno posebnim propisima koji se odnose na podruĉje procjene 
vrijednosti nekretnina. 
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Pored naknade za osnivanje prava sluţnosti, ovlaštenik prava sluţnosti duţan je snositi i trošak izrade 
procjembenog elaborata kojim se utvrĊuju trţišne vrijednosti nekretnina i naknade za umanjenje trţišne 
vrijednosti nekretnine uslijed osnivanja prava sluţnosti. 

 
Ĉlanak 22. 

  

 Pravo sluţnosti osniva se neposrednom pogodbom. 

 

 Ovisno o visini naknade za umanjenje trţišne vrijednosti nekretnine uslijed osnivanja prava sluţnosti, 
odluku o osnivanju prava sluţnosti donosi Općinsko vijeće ili općinski naĉelnik. 

 

 Ugovor o osnivanju prava sluţnosti sklapa općinski naĉelnik. 

 

 Općina Gunja će, sukladno posebnim propisima koji se odnose na podruĉje procjene vrijednosti 
nekretnina, utvrditi iznos umanjenja trţišne vrijednosti nekretnine uslijed osnivanja prava sluţnosti, osim ako 
je posebnim propisima odreĊeno da se pravo sluţnosti osniva bez naknade. 

 

 Naknada za osnovano pravo sluţnosti plaća se jednokratno i to u roku od 30 dana od dana stupanja 
na snagu ugovora o osnivanju prava sluţnosti, ukoliko posebnim propisima nije drugaĉije odreĊeno. 
 

Ĉlanak 23. 
 

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

 

 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 944-01/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-2   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 
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8. 
 

Na temelju ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 01/18. i 01/20.), 
Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 36. sjednici odrţanoj dana 22.veljaĉe 2021. godine donosi slijedeću: 
 
 

O D  L  U  K  A 
o raspisivanju javnog natjeĉaja za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni „Velebit“ 

 
Ĉlanak 1.  

 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o otvaranju javnog natjeĉaja i uvjetima prodaje 
graĊevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Velebit“ Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 04/09. i 06/13.), 
a raspisani postupak Javnog natjeĉaja po toj Odluci se obustavlja.   

 
Ĉlanak 2. 

 

 GraĊevinsko zemljište u Poslovnoj zoni „Velebit“, neizgraĊeno graĊevinsko zemljište koje je 
namijenjeno prodaji sastoji se od ĉetiri katastarske ĉestice, unutar bloka u kojem postoje sliĉni sadrţaji, a 
koje se sastoji od: 
 

- kĉ.br. 2558/2 Gaj, Oranica površine od 27119 m2, zk.ul.br. 3079, k.o. Gunja, 
- kĉ.br. 2558/4 Gaj, Oranica površine od 26115 m2, zk.ul.br. 2960, k.o. Gunja, 
- kĉ.br. 2558/8 Gaj, Oranica površine od 11575 m2, zk.ul.br. 2960, k.o. Gunja, 
- kĉ.br. 2558/10 Gaj, Oranica površine od 19059 m2, zk.ul.br. 2960, k.o. Gunja. 

 
Ĉlanak 3. 

 

 Općina Gunja raspisat će javni natjeĉaj za prodaju graĊevinskog zemljišta iz stavka 1. ĉlanka 2. ove 
Odluke. 
 

Na temelju Procjembenom elaborata, vještaĉenje br: V_04_21p  stalnog sudskog vještaka za graĊ., 
arh. i procjenu nekretnina Ive Ĉaĉića ing.graĊ. od 14.sijeĉnja 2021.godine, poĉetna cijena graĊevinskog 
zemljišta u Poslovnoj zoni „Velebit“ u Gunji koje je namijenjeno prodaji odreĊuje se u iznosu od 18,08 kn/m² . 
 
 Nekretnine će se prodavati po naĉelu „viĊeno – kupljeno“, što iskljuĉuje prigovore bilo koje vrste na 
stanje i kvalitetu zemljišta. 
 Porez na promet nekretnina, troškove ovjere ugovora i prijenosa vlasništva snosit će ponuditelj 
(kupac). 
 Natjeĉaj će se provesti prema Odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u Poslovnoj zoni 
“Velebit” u Gunji. 
 Na natjeĉaju neće moći sudjelovati osobe koje imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Općini 
Gunja.  
 Natjeĉaj će se objaviti u dnevnom listu „Glas Slavonije“  i na web stranici Općine Gunja: www.gunja.hr 
. 
 Rok za podnošenje ponuda po javnom natjeĉaju bit će 30 dana od dana objave javnog natjeĉaja u 
dnevnom listu „Glas Slavonije”. 
 

 Prodavatelj zadrţava pravo poništiti javni natjeĉaj bez posebnog obrazloţenja. 
 

 Svi drugi elementi javnog natjeĉaja koji nisu objavljeni u ovoj Odluci bit će sadrţani u javnom 
natjeĉaju i natjeĉajnoj dokumentaciji. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gunja.hr/
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Ĉlanak 4. 
 

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

 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 944-01/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-3   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 

 

__________________________________________________________________ 

 
9. 

 
Na temelju ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja («Sluţbeni vjesnik» Općine Gunja, br. 1/18 i 1/20.), 

Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 36. sjednici odrţanoj dana 22. veljaĉe 2021. godine, donijelo je 
  

Z A K L J U Ĉ A K 
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU  

OPĆINSKOG NAĈELNIKA ZA RAZDOBLJE  
OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE 

 
 
I. 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu općinskog naĉelnika općine Gunja za razdoblje od 01. srpnja do 31. 
prosinca 2021. godine. 
 
 Sastavni dio ovog Zakljuĉka je Izvješće općinskog naĉelnika iz prethodnog stavka od 09.veljaĉe 
2021.godine. 
 

II. 
 

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

 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 021-05/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-8   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 
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PREDMET: IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAĈELNIKA 
                     OPĆINE GUNJA ZA RAZDOBLJE OD:  
                     01.srpnja-31.prosinca 2020.godine 

 
 Sukladno ĉlanku 35.b. 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, 98/19 i 144/20) i ĉlanku 
49. Statuta Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 01/18 i 01/20), općinski naĉelnik podnosi 
Općinskom vijeću Općine Gunja slijedeće: 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
OPĆINSKOG NAĈELNIKA OPĆINE GUNJA 

ZA RAZDOBLJE OD: 01. srpnja-31. prosinca 2020.godine 

 
I. UVODNI DIO 

 
Ĉlankom 44. 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), utvrĊeno je da općinski 
naĉelnik obavlja izvršne poslove u općini.   
 U ovom izvještajnom razdoblju općinski naĉelnik Općine Gunja u okviru svog djelokruga: 

 obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom,  
 utvrĊivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko  vijeće,  
 davao je mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni 

predlagatelji,  
 izvršavao je i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,   
 upravljao je paţnjom dobrog gospodara nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i 

prihodima i rashodima Općine,  
 usmjeravao je djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, kao i zasebnog Odsjeka za pruţanje socijalnih usluga pomoći u 
kući unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine, te nadzirao njihov rad,  

 obavljao je i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Općine i aktima Vijeća. 

 
II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAĈELNIKA / VAŢNIJE AKTIVNOSTI 

 
►Općinski naĉelnik je inicirao i nadzirao poslove vezane uz izvršavanje proraĉuna, izradu propisanih 

izvješća u svezi s izvršenjem proraĉuna, voĊenja raĉunovodstva proraĉuna, voĊenje propisanih poslovnih 
knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini, te obavljao i druge poslove vezane za financijsko 
poslovanje Općine a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrĊenih Zakonom i Statutom Općine Gunja. 

 
Aţuriran je FMC sustav-sustav financijskog upravljanja i kontrole. Knjiga procesa javno je 

objavljena na sluţbenoj web stranici Općine, link: https://gunja.hr/naslovna/2020/10/15/knjiga-procesa/ 
 
Transparentnost javne potrošnje putem javne i jednostavne nabave;  
U Elektroniĉkom oglasniku javne nabave (EOJN) redovno se objavljuju i aţuriraju Planovi nabave 

Općine Gunja kao i Registri ugovora.   
Na web stranici Općine Gunja redovno se objavljuju: 
- Planovi nabave, 
- Registri ugovora 
- Evidencija sklopljenih ugovora 
- Evidencija narudţbenica, link: https://gunja.hr/naslovna/category/javna-nabava/ 

 
 
 
 

https://gunja.hr/naslovna/2020/10/15/knjiga-procesa/
https://gunja.hr/naslovna/category/javna-nabava/
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 ►I u ovom izvještajnom razdoblju konstantno se aţurira Registar imovine Općine Gunja u okviru 
kojeg je i Registar komunalne infrastrukture, a uspješno se rješavaju i imovinsko-pravni odnosi vezani za 
nekretnine koji su dugo godina bili zanemareni.  
 
 Budući da veći dio komunalne infrastrukture godinama nije bio upisan u zemljišne knjige, u tom 
smjeru poduzimaju se i nadalje razne aktivnosti (legalizacija nezakonito izgraĊenih objekata, rješavanje 
imovinsko-pravnih odnosa i sl.) te se izraĊuju i Geodetski elaborati izvedenog stanja komunalne 
infrastrukture koje potom provodimo u katastru i zemljišno-knjiţnom odjelu a sve u svrhu ispunjavanja  
obveza propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim pozitivnim propisima.   

 
Na sluţbenoj web stranici Općine Gunja javno je objavljen: 

- Registar imovine Općine Gunja, 
- Registar komunalne infrastrukture 
- Registar imenovanih ĉlanova nadzornih odbora i uprava trgovaĉkih društava u vlasništvu 

Općine Gunja 
- Registar poslovnih udjela, poslovnih prostora i stanova,  

Link: https://gunja.hr/naslovna/2020/10/19/registar-imovine-2/ 
 

 Redovno se izraĊuju i usvajaju Godišnji planovi upravljanja imovinom Općine Gunja. 
 Donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom utvrĊeno je ĉlancima 15. i 19. Zakona o upravljanju 
drţavnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18). Godišnji plan upravljanja odreĊuje kratkoroĉne ciljeve i 
smjernice upravljanja imovinom Općine Gunja, te provedbene mjere u svrhu provoĊenja Strategije.  
 U studenom 2020.g usvojen je Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gunja za 
2021.godinu.  
 Link: https://gunja.hr/naslovna/2020/10/16/plan-upravljanja-imovinom/ 
 
 ► Informacije o realiziranim i prijavljenim projektima u 2020.: 

 

Red.br. Naziv ulaganja/projekta 

Ukupna 

vrijednost 

projekta  

(u kn sa 

PDV-om) 

Prijavljeno kod: 

Datum 

prijave 

projekta 

Status 

projekta: 

Iznos 

su/financiranja od 

strane Ministarstva, 

vlastita sredstva i 

dr. (u kn) 

1. 

Mjera 3.1.1. Ulaganje u 

pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo 

ukljuĉujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu 

„Opremanje Društvenog doma u 

Gunji“ 

195.438,50 LAG Šumanovci 03.05.2019. 

Projekt 

realiziran u 

ovom 

izvještajnom 

razdoblju. 

Oprema 

nabavljena po 

grupama 

 

 

195.438,50 

EU sredstva 

 

2. 

Usluga prijevoza starijih osoba; 

Općina partner u projektu. 

Podnositelj: Udruga umirovljenika 

Općine Gunja 

70.000,00 

Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu 

politiku 

 

03.04.2019. 

Projekt 

uspješno 

realiziran i 

konĉan 

31.12.2020. 

70.000,00 

sredstva Ministarstva 

3. 

Lokalne inicijative za 

zapošljavanje – faza III, „WE 

CAN DO IT”. Podnositelj: LAG 

Šumanovci, Partneri: Općina 

Gunja, Općina Vrbanja, HZZ i 

LAG Srijem 

830.084,15 
Ministarstvo rada i 

mirovinskog sustava 
02.07.2018. 

Projekt u 

tijeku 

Financiran sredstvima 

europskog socijalnog 

fonda, OP uĉinkoviti 

ljudski potencijali 

2014.-2020. 

 

4. 
Izrada projektne dokumentacije 

za rekonstrukciju nerazvrstanih 

cesta na podruĉju Općine Gunja 

72.500,00 
  

Projekt 

realiziran 
vlastita sredstva 

 
 
 

https://gunja.hr/naslovna/2020/10/19/registar-imovine-2/
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_52_1023.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_52_1023.html
https://gunja.hr/naslovna/2020/10/16/plan-upravljanja-imovinom/
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5. 

Javni poziv općinama indeksa 

razvijenosti I.-IV. skupine i 

ostalim sukladno uvjetima i 

kriterijima prihvatljivog 

prijavitelja za financijsku potporu 

za odrţavanje i razvoj predškolske 

djelatnosti u 2020.godini 

72.000,00 

Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu 

politiku 

10.12.2019. 
Projekt 

realiziran 

72.000,00  

sredstva Ministarstva 

6. 
Rekonstrukcija nerazvestane ceste 

u Hrastovoj ulici u Gunji 

805.822,71 

 

Ministarstvo 

regionalnog razvoja 

i fondova EU 

02.03.2020. 

Projekt 

realiziran. 

Radovi 

završeni 

09.11.2020.   

400.000,00 

sredstva Ministarstva + 

ostatak vlastita sredstva 

7. 
Nabavka opreme za komunalnu 

djelatnost (traktor i malĉer) 
694.393,75 

Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornog ureĊenja 

Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornog ureĊenja 

 

27.02.2020. 

Projekt 

realiziran u 

listopadu 

2020. Oprema 

nabavljena 

putem 

financijskog 

leasinga 

168.000,00 

sredstva Ministarstva + 

ostatak vlastita sredstva 

8. 
Rekonstrukcija pješaĉke staze u 

ulici Vladimira Nazora od kbr. 290 

– 206 u Gunji 

532.552,50 

Ministarstvo 

regionalnog razvoja 

i fondova EU 

08.05.2020. 

Projekt 

realiziran u 

izvještajnom 

razdoblju 

180.000,00 

sredstva Ministarstva+ 

ostatak vlastita sredstva  

9. 

Radovi na izgradnji gospodarske 

zone „Velebit“ s ciljem sklapanja 

okvirnog sporazuma s jednim 

gospodarskim subjektom na 

razdoblje do ĉetiri godine 

8.758.055,54 
  

Proveden je 

postupak javne 

nabave, 

01.06.2020. 

donesena je 

Odluka o 

odabiru, 

sklopljen je 

Okvirni 

sporazum sa 

najpovoljnijim 

ponuditeljem. 

U 2020.godini projekt 

se financira vlastitim 

sredstvima po sklapanju 

prvog pojedinaĉnog 

Ugovora o javnoj 

nabavi br. 1 od 

16.09.2020.g.  

10. 

EU Projekt ZAŢELI-FAZA II 

„Program zapošljavanja ţena u 

Cerni, Gradištu i Gunji 2“ 

 

5.052.280,00 

Ministarstvo rada i 

mirovinskoga 

sustava 

02.03.2020. 

Projekt 

odobren 

Odlukom o 

financiranju od 

17.06.2020.g. 

Projekt u 

tijeku 

Iz Drţavnog proraĉuna 

Republike Hrvatske 

(15%) i iz Europskog 

socijalnog fonda (85%), 

stopa vlastitog 

sufinanciranja 0% 

11. 

Izgradnja pouĉne staze sa 

pratećim sadrţajima (kod 

Lovaĉkog doma u Gunji) 

 

703.100,00 

 

Europski 

poljoprivredni fond 

za ruralni razvoj, 

PRRRH 2014.-

2020., nadleţno 

tijelo: Agencija za 

plaćanje u 

poljoprivredi 

28.08.2020. U obradi 
100% sredstva EU 

fondova 

12. 

Javni poziv za sufinanciranje 

projekata primjenom koncepta 

„Pametnih gradova” - „Gunja na 

dlanu” 

 

197.500,00 

 

Fond za zaštitu 

okoliša i energetsku 

uĉinkovitost 

 

03.12.2020. 

Obavijest o 

nemogućnosti 

razmatranja 

sufinanciranja 

zbog utroška 

raspoloţivih 

sredstava od 

FZZOEU 

zaprimljena 

dana 

11.01.2021. 
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13. 

Europski socijalni fond 

Promocija zdravlja i prevencija 

bolesti-faza 2 -  „Briga o zdravom 

ţivotu i prevenciji bolesti” 

439.233,00 

 

Europski socijalni 

fond 

Operativni program 

„Uĉinkoviti ljudski 

potencijali” 2014.-

2020. 

UP.02.1.08 

 

30.11.2020. U obradi 
 

14. 

Centar Gradskog društva Crvenog 

kriţa Ţupanja za 

izvaninstitucijske usluge u 

zajednici 

Partner: Općina Gunja i dr. 

648.850,00 
Europski fond za 

regionalni razvoj 
2019. 

U postupku 

administrativne 

provjere 

100%  sredstva EU 

fonda 

 
 ►Program sanacije neuređenog sluţbenog odlagališta komunalnog otpada „Kraplja“ Gunja;  
 Dana 12.05.2020.g., sukladno ĉl.28.st.1.podstavak 8. Zakona o odrţivom gospodarenju otpadom, sa 
trg.društvom EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom iz Osijeka sklopljen je Sporazum o predaji miješanog 
komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom „Orlovnjak“. EKOS je preuzeo obvezu 
pripreme i provedbe projekta RCGO Orlovnjak, te će nakon izgradnje i opremanja svih sadrţaja EKOS 
upravljati cijelim sustavom. Cijena preuzimanja i obrade po toni i vrsti otpada u RCGO Orlovnjak će biti 
jednaka za sve korisnike-jedinice lokalne samouprave i konaĉno će se utvrditi najkasnije prije poĉetka 
probnog rada RCGO Orlovnjak. 
 Dana 21.07.2020.godine ishoĊena je Dozvola za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-04/19-
02/4, URBROJ: 2196/1-14-01-20-19.  
 Dana 28.09.2020.g. na temelju provedenog postupka javne nabave sklopljen je Ugovor o izvoĊenju 
radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Kraplja u Gunji. IzvoĊaĉ radova: SOKOL d.o.o. iz 
Vinkovaca. Vrijednost radova: 1.073.741,56 kn sa PDV-om. 
 Dana 03.12.2020.g. Fond za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost donio je Odluku  kojom se 
Općini Gunja odobravaju dodatna sredstva pomoći za sufinanciranje navedenog projekta u iznosu najviše do 
1.274.729,90 kuna, što ĉini 90% procijenjenih i opravdanih troškova investicije, za slijedeće 3 godine. 
 Dana 17.12.2020. sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost sklopljen je Dodatak XI. 
osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda. 
 
 ►Izgradnja gospodarske zone „Velebit“ u Gunji-FAZA 1;  
 Dana 16.07.2020.godine sklopljen je Okvirni sporazum sa zajednicom ponuditelja Izgradnja-VVK 
d.o.o. iz Vinkovaca i Cestorad d.d. iz Vinkovaca, na vrijeme od 4 godine. Vrijednost: 6.399.901,40 kn + PDV.  
 Proveden je i postupak bagatelne nabave za struĉni i projektantski nadzor radova na izgradnji Zone 
(JEN-35/20). Izvršitelj: Orion projekt d.o.o. Vinkovci. Rok obavljanja nadzora: do 4 godine, sukladno trajanju 
Okvirnog sporazuma sa zajednicom ponuditelja. Cijena nadzora za ĉetverogodišnje razdoblje: 181.250,00 kn 
sa ukljuĉenim PDV-om.  
 Dana 16.09.2020.godine sklopljen je prvi Ugovor o javnoj nabavi br.1 sa naprijed navedenom 
Zajednicom ponuditelja. Ukupna vrijednost radova koji se imaju izvršiti po ovom Ugovoru iznosi: 
2.353.952,20 kn sa ukljuĉenim PDV-om. 

U ovom izvještajnom razdoblju poduzete su pravne radnje osnivanja prava sluţnosti pristupa, 
izgradnje, postavljanja i odrţavanja infrastrukture na nekretninama potrebnim za realizaciju ovog projekta. 
Elaborate nepotpunog izvlaštenja izradio je projektant Marin Medić, mag.ing.aedif.  

Infrastrukturom, radi koje se osniva pravo sluţnosti, smatraju se vodovi i pripadajući objekti te 
povezana oprema elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske , toplovodne, 
plinovodne mreţe i dr.  
 Dana 03.11.2020. sa Vukovarsko-srijemskom ţupanijom sklopljen je Sporazum o sufinanciranju 
troškova radova na izgradnji zone „Velebit“ u iznosu od 200.000,00 kuna. 
 Dana 22.12.2020.godine sa HEP-ODS d.o.o., ELEKTRA VINKOVCI sklopljen je Ugovor o prikljuĉenju 
broj: 400900-200928-00180105 vezano za financiranje i izgradnju elektroenergetskih objekata potrebnih za 
prikljuĉenje graĊevine na lokaciji Gunja, Braće Radića 83 kĉ.br. 2557/1, 2557/2 i 2557/3 (koje će se formirati 
iz kĉ.br. 2557) , 2558/12, 2558/14, 2558/6, 2558/10, 2558/1, 2590, K.O. Gunja. Troškovi prikljuĉenja 
graĊevine iznose: 874.865,94 kn sa ukljuĉenim PDV-om. 
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 ►Izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole i Građevinske dozvole za 
uređenje pristupne ceste do budućeg groblja Mezarje → Izgradnja Mezarja 
 Izgradnja groblja Mezarje predviĊena je na kĉ.br. 2488/2 Zajednice oranica koja je u vlasništvu RH. 
Ranije je izraĊeno Idejno rješenje i podnesen zahtjev Ministarstvu za darovanje predmetne nekretnine u 
svrhu izgradnje novog groblja Mezarje. Zahtjev Ministarstva je prethodna dostava lokacijske dozvole. 
 Da bi mogli ishoditi lokacijsku dozvolu za kĉ.br. 2488/2, potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose 
vezane za pristupni put koji vodi do budućeg groblja. 
 U tu svrhu, na temelju ponude izvoĊaĉa ORION PROJEKT d.o.o. iz Vinkovaca, dana 
21.07.2020.godine ugovorena je usluga izrade Idejnog projekta za ishoĊenje lokacijske dozvole i Glavnog 
projekta za ishoĊenje GraĊevinske dozvole za ureĊenje ulice Dobriše Cesarića (k.ĉ.br. 2278) za potrebe 
pristupa budućem groblju Mezarju na kĉ.br. 2488/2, K.O. Gunja. Dakle predmet ponude je i : 
- rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste u ulici D.Cesarića s dogradnjom ugibališta za mimoilaţenje 
vozila i dogradnja ceste s izgradnjom pješaĉke staze (jednostrano uz neparni red kuća) 
- produljenje postojeće vodovodne mreţe 
- produljenje postojeće javne rasvjete, te 
izrada Glavnog projekta za izmjenu Potvrde glavnog projekta za I.Fazu izgradnje. 
 
 Dana 22.12.2020.godine predan je Zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole Sluţbi za prostorno 
planiranje, gradnju i zaštitu okoliša VSŢ (ID ZAHTJEVA: P20201222-591295-Z02) za zahvat u prostoru: 
“Izgradnja pristupne ceste, vodoopskrbnog cjevovoda i javne rasvjete u ulici Dobriše Cesarića do 
budućeg muslimanskog groblja“, br. pr. 16-1/20, izradio Orion projekt d.o.o., projektantica Lucija 
Ištuk, mag.ing.aedif. 
 
 ►Legalizacija objekta Lovačkog doma i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Hrvatskim 
šumama d.o.o. 
 Katastarska ĉestica br. 1878/4 Mali vrbovi , Lovaĉki dom, šuma u vlasništvu je Hrvatskih šuma d.o.o.  
 U 2020.godini legaliziran je objekt Lovaĉkog doma i izvršena je parcelacija ĉestice.  
 U 2021.godini oĉekujemo konaĉnu suglasnost vlasnika nekretnine Hrvatske šume d.o.o. za prijenos 
vlasništva objekta sa pripadajućim zemljištem u vlasništvo Općine Gunja . 
 S obzirom da je objekt Lovaĉkog doma nelegalno izgraĊen prije više od 20 godina i do sada nije 
legaliziran i riješeni imovinsko-pravni odnosi sa Hrvatskim šumama, provedenu aktivnost legalizacije objekta 
u 2020.godini smatramo velikim uspjehom i „odskoĉnom daskom“ za prijavu projekta obnove i/ili dogradnje 
samog objekta Lovaĉkog doma na javne pozive Ministarstva takve vrste. 
 Neovisno o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih za objekt Lovaĉkog doma, u 
meĊuvremenu smo dana 28.08.2020.godine prijavili projekt „Izgradnje pouĉnih staza sa pratećim 
sadrţajima kod Lovaĉkog doma u Gunji“ koji se financira sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fond 
za ruralni razvoj, PRRRH 2014.-2020., u 100%-om iznosu. 
 
 ►Reguliranje imovinskopravnih odnosa sa Hrvatskim šumama d.o.o. za potrebe korištenja 
šumske infrastrukture-šumske ceste prema groblju i svetištu Šumanovci; 
 U ovom izvještajnom razdoblju upućen je zahtjev Hrvatskim šumama d.o.o. u kojem smo ih izvijestili 
da Općina Gunja, sukladno Detaljnom planu ureĊenja groblja Šumanovci (dalje u tekstu: DPU) ima namjeru 
u najskorije vrijeme pristupiti izvedbi DPU-a, i za provedbu je pripremljena dokumentacija u svrhu ishoĊenja 
lokacijske i graĊevinske dozvole. 
 Prije predaje zahtjeva nadleţnim upravnim tijelima dobili smo informaciju da je uvjet za izdavanje 
lokacijske i graĊevinske dozvole postojanje pristupne ceste (prometne infrastrukture) bilo u vlasništvu 
Općine, ili neke druge pravne osobe ili kao javne prometne površine. 
 IzmeĊu javne ceste i groblja Šumanovci nema javne prometne površine, nego postoji samo šumska 
infrastruktura (asfaltirana cesta) koja u naravi povezuje javnu cestu i groblje i kao takva se koristi već dugi niz 
godina sa dobrom voljom i prešutnom suglasnošću Hrvatskih šuma koje imaju u vidu da pristup groblju nije 
moguć na drugaĉiji naĉin. 
 Obzirom da navedena šumska infrastruktura nije upisana u javnim knjigama (katastru; zemljišnim 
knjigama) kao javna prometna površina, zbog toga je potrebno, da bi Općina Gunja ishodila lokacijsku i 
graĊevinsku dozvolu, da Hrvatske šume daju Općini Gunja pravo sluţnosti prolaska šumskom 
infrastrukturom do groblja Šumanovci. 
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 Sukladno naprijed navedenom, zamolili smo Upravu Hrvatskih šuma d.o.o. da odobri naš zahtjev na 
temelju kojega bi se sklopio Ugovor o osnivanju prava sluţnosti na šumskoj infrastrukturi na zemljištu 
vlasništvu Republike Hrvatske na naĉin da se na temelju navedenoga ugovora moţe u zemljišnim knjigama 
za korist Općine Gunja izvršiti upis prava sluţnosti sukladno ĉlanku 190. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima i to pravo staze i pravo kolnika podrazumijevajući i pravo prolaska svim vozilima potrebnim 
za izgradnju groblja i svetišta, te pravo prolaska osoba i vozila u svrhu vjerskih obreda. 
 Rješavanje navedenog problema starog više od 20 godina, takoĊer je preduvjet za realizaciju projekta 
izgradnje nove mrtvaĉnice kod svetišta „Šumanovci“ jer bez pristupnog puta groblju i mrtvaĉnici, neće se 
moći ishoditi graĊevinska niti uporabna dozvola za objekte takve vrste. 
 
 ►Sufinanciranje troškova boravka djece u  dječjim vrtićima izvan Gunje;  
 Općina Gunja za trinaestero djece sufinancira troškove smještaja u djeĉjim vrtićima izvan podruĉja 
Općine Gunja (u Drenovcima).  
 
 ►Učeničke i studentske stipendije te sufinanciranje prijevoza učenika/učenica srednjih škola; 
 Općina Gunja je sufinancirala troškove prijevoza uĉenika srednjih škola sukladno sklopljenim 
ugovorima sa prijevoznicima.   
 Redovno su isplaćivane ugovorene studentske stipendije (800,00 kn mjeseĉno po studentu) kao i 
stipendije za uĉenike srednjih škola (350,00 kn mjeseĉno po uĉeniku).   
 
 ►Sufinanciranje troškova nabave radnih biljeţnica i ostalog pribora za osnovnu školu koje se 
ne financira sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, za školsku godinu 2020/2021.;  
 Općina Gunja je i ove godine sufinancirala troškove nabave radnih biljeţnica i ostalog pribora za 
osnovnu školu, koje se ne financira sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Zatraţeni iznos od 
68.536,27 kn, Općina je uplatila na raĉun Škole. Uredno je dostavljeno izvješće o utrošku sredstava. 

 
 ►Sufinanciranje troškova programa predškole koji se provodi pri Osnovnoj školi „Antun i 
Stjepan Radić u Gunji, za školsku godinu 2020/2021.; 
 
 ►Sufinanciranje redovne djelatnosti javne ustanove: Narodna knjiţnica i čitaonica u Gunji;
 Općina Gunja uredno financira redovnu djelatnost svog proraĉunskog korisnika; javna ustanova 
Narodna knjiţnica i ĉitaonica Gunja.  

 
 ►Sufinanciranje DVD-a Gunja po zakonu; 

 Sredstva se redovno uplaćuju na ţiro-raĉun DVD-a.  
 Dana 21.12.2020.g., temeljem Odluke steĉajnog upravitelja o izboru ponuĊaĉa od 17.12.2020.g., 
sklopljen je Ugovor o kupoprodaji nekretnine sa tvrtkom TERMOGEN-PROMET d.o.o. u steĉaju. Predmet 
ugovora je kĉ.br. 2444/50, K.O. Gunja za potrebe izgradnje adekvatne garaţe za smještaj vatrogasnih vozila. 
Kupoprodajna cijena nekretnine: 21.000,00 kn. 
 

    ►Socijalni program;  
 I u ovom izvještajnom razdoblju isplaćivale su se jednokratne pomoći, naknade za novoroĊenĉe i 
troškovi stanovanja po Socijalnom programu.  
 

 ►Program „Pomoć u kući“;  
 I nadalje se provodi program „Pomoć u kući“ kojim se osigurava stalna pomoć osobama starije 
ţivotne dobi, socijalno ugroţenim i nemoćnim osobama. Program trenutno zapošljava jednu voditeljicu, 
jednog pomoćnog radnika, jednu dostavljaĉicu obroka i ĉetiri gerontodomaćice, svi na odreĊeno, puno radno 
vrijeme.  
 Pruţanjem usluga ovakve vrste omogućava se našim korisnicima što humaniji, dulji i kvalitetniji 
boravak u vlastitom domu. 
 Program je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 
 

 ►Projekt „Prijevoz starijih osoba“;  
 Projekt „Usluga prijevoza starijih osoba“ (Općina partner u projektu, podnositelj: Udruga 
umirovljenika Općine Gunja) sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku trajao je do 31.12.2020.g. 
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 Obzirom da je predmetni projekt bio iznimno prihvaćen od strane korisnika, u Proraĉunu Općine 
Gunja za 2021.g. predviĊena je nabava kombi vozila za prijevoz starijih osoba. Ukoliko Ministarstvo ne bude 
raspisivalo Javni poziv u 2021.godini za sufinanciranje projekata ovakve vrste, Općina Gunja će kombi 
nabaviti vlastitim sredstvima, kao i financirati opravdane i prihvatljive troškove ovakvog projekta. 
 

 ►Projekt  Zaţeli – faza II. „Program zapošljavanja ţena u Cerni, Gradištu i Gunji 2“;  
 Dana 17.06.2020.g. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je Odluku o financiranju 
projekta Zaţeli – faza II. „Program zapošljavanja ţena u Cerni, Gradištu i Gunji 2“. Nositelj projekta: Hrvatski 
Crveni kriţ-GDCK Ţupanja, Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Podruĉni ured Vinkovci, CZSS 
Ţupanja, Općine Gunja, Cerna i Gradište.  
 Ovaj projekt je iznimno vrijedan za Gunju jer zapošljava 28 ţena iz Gunje koje pruţaju usluge za 
ukupno 245 korisnika u potrebi. Ţenama koje su iz teţe zapošljive skupine omogućena je socijalna 
interakcija i pristup trţištu rada, a krajnjim korisnicima njihovo socijalno ukljuĉivanje u zajednicu.  
 Obzirom da Općina Gunja obuhvaća samo jedno naselje, zadovoljni smo odobrenim brojem ţena 
kojima je pruţena prilika pristupa trţištu rada. MeĊutim, kako se u narednom periodu bude povećavao broj 
starijih osoba i osoba u nepovoljnom poloţaju, tako ćemo nastojati proširivati ovaj projekt sa dodatnim 
zapošljavanjem ţena (faza III.).  
 
 ►Projekt: Centar Gradskog društva Crvenog kriţa Ţupanja za izvaninstitucijske usluge u  
                              Zajednici 
 Poziv: UnaprjeĊivanje infrastrukture za pruţanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu 
deinstitucionalizacije - II faza 
 Nositelj projekta: Gradsko društvo Crvenog kriţa Ţupanja  
 Partneri: Grad Ţupanja, CZSS Ţupanja, Općina Gunja, Općina Vrbanja 
 Gunja: opremanje za usluge Pomoći u kući (informatiĉka oprema - tableti, mobiteli, stolno raĉunalo i 
program za PUK), 7 elektriĉnih bicikala, 2 vozila od ĉega je jedno putniĉko a jedno dostavno. 
Za Gunju predviĊeno: 648.850,00 kn.  
 Financiranje: 100% iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. 
 
 ►Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, transparentnost rada Općine Gunja, suradnja s 
medijima 
 Sukladno ĉlanku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) 
Općina Gunja provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili 
planskih dokumenta kad se njima utjeĉe na interese graĊana i pravnih osoba. Savjetovanje s javnošću, 
onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što 
šireg kruga zainteresiranih osoba. 
 U ţelji da se široj javnosti pribliţi rad općinske uprave, općinskog naĉelnika i Općinskog vijeća, 
poduzetnika i udruga sa podruĉja Općine Gunja, i u ovom izvještajnom razdoblju izdavali smo lokalni list 
„GUNJANKA“.  
 Općina Gunja redovno aţurira internetski portal: www.gunja.hr, redovno se objavljuju dokumenti 
općinske uprave, a izdajemo i vlastito sluţbeno glasilo: „Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja. 

 
III. ZAKLJUĈAK 

 
Podneseno Izvješće o radu općinskog naĉelnika Općine Gunja za razdoblje od 1.srpnja do 

31.prosinca 2020. godine sadrţi prikaz vaţnijih poslova i zadataka iz nadleţnosti Općinskog naĉelnika kao 
izvršnog tijela Općine Gunja. 

Općinski naĉelnik uz struĉnu, administrativnu i tehniĉku potporu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Gunja, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proraĉunom, nastojao je i u ovom izvještajnom 
razdoblju odgovorno i kvalitetno obavljati poslove iz svoje nadleţnosti na naĉin koji će osigurati uvjete za što 
kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Gunja.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gunja.hr/
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Predmetno razdoblje odvijalo se u okolnostima pandemije uzrokovane Covidom-19 koja je u velikoj 

mjeri izmijenila, odnosno još uvijek mijenja naše planove, projekcije, kao i općenite gospodarske pokazatelje 
koji utjeĉu na rad i funkcioniranje ne samo na razini općine već i na razini drţave. Sve aktivnosti su se 
odraĊivale sukladno dnevnom razvoju situacije. Sustav rada svih sluţbi i naših trgovaĉkih društava bio je 
prilagoĊen u maksimalnoj mjeri kako bi stanovnici i elektronskim putem imali na raspolaganju sve potrebne 
usluge.  

 
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
                  N A Ĉ E L N I K  
 
        KLASA: 022-05/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-10   
        Gunja, 09. veljaĉe 2021. godine 
 
          Naĉelnik Općine Gunja 
 

                              Anto Gutić 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

10. 

 
Na temelju ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja («Sluţbeni vjesnik» Općine Gunja, br. 1/18 i 1/20.), 

Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 36. sjednici odrţanoj dana 22. veljaĉe 2021. godine, donijelo je 

  

Z A K L J U Ĉ A K 

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAĈELNIKA 

O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

OPĆINE GUNJA ZA 2020.GODINU  

 

I. 

 Prihvaća se Izvješće općinskog naĉelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gunja za 

2020. godinu od 09. veljaĉe 2021.godine . 

II. 

 Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku“ Općine Gunja. 

 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 021-05/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-9   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 
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IZVJEŠĆE 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

OPĆINE GUNJA 

za 2020 . godinu 

 
 Ĉlankom 20. stavkom 1. Zakona o odrţivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 

73/17, 14/19 i 98/19) propisano je da je općinski naĉelnik duţan dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom za prethodnu kalendarsku godinu jedinici podruĉne (regionalne) samouprave i 

objaviti ga u svom sluţbenom glasilu do 31. oţujka tekuće godine.   

1. UVOD 

 Općina Gunja smještena je u juţnom dijelu Vukovarske-srijemske ţupanije. Podruĉje Općine Gunja 

prostire se na površini od 31,62 km² . 

 U Općini Gunji, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u jednom naselju – Gunja, ţivi 3.732 

stanovnika, smještenih u 1.320 kućanstava, što je prosjeĉno 2,8 stanovnika po kućanstvu . 

 Na podruĉju Općine Gunje djeluje komunalno trgovaĉko društvo: GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o. iz 

Gunje, Vladimira Nazora 97, OIB: 46007078487, koje je u 100%-om vlasništvu Općine Gunja. 

 Na podruĉju Općine Gunja postoji odlagalište neopasnog otpada „Kraplja“, smješteno na k.ĉ.br. 1945 

Kraplja, gospodarsko dvorište i deponija površine od ukupno 24679 m2, K.O. Gunja. 

 Plan gospodarenja otpadom Općine Gunja za razdoblje 2017.-2022. godine usvojen je Odlukom 

Općinskog vijeća Općine Gunja dana 01. kolovoza 2018.godine („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 05/18), 

a objavljen je i na sluţbenoj web stranici Općine Gunja, link: 

https://gunja.hr/naslovna/wp-content/uploads/2020/10/Plan-gospodarenja-otpadom-Opcine-Gunja-za-
razdoblje-2017.-do-2022.-godine.pdf 
 

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 

 

  Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave duţno je na svom podruĉju osigurati: 

1. obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada i usluge povezane s javnom uslugom na naĉin propisan Zakonom , 
2. odvojeno prikupljanje problematiĉnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i 
tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i otpada propisanog pravilnikom, 
3. sprjeĉavanje odbacivanja otpada na naĉin suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbaĉenog otpada, 
4. provedbu Plana 
5. donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, 
6. provoĊenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom podruĉju, 
7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada, 
8. predaju miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu, a sve 
sukladno Sporazumu koje je Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave duţno potpisati s pripadajućim 
centrom za gospodarenje otpadom kojim će regulirati meĊusobne odnose vezane za predaju 
miješanog komunalnog otpada i 
9. prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim upravlja pravna osoba koja je u vlasništvu jedinice 
lokalne samouprave te preuzimati miješani komunalni otpad prikupljen iz odreĊene jedinice lokalne 
samouprave sukladno Odluci iz ĉlanka 26. stavka 11.  Zakona o odrţivom gospodarenju otpadom. 

https://gunja.hr/naslovna/wp-content/uploads/2020/10/Plan-gospodarenja-otpadom-Opcine-Gunja-za-razdoblje-2017.-do-2022.-godine.pdf
https://gunja.hr/naslovna/wp-content/uploads/2020/10/Plan-gospodarenja-otpadom-Opcine-Gunja-za-razdoblje-2017.-do-2022.-godine.pdf
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3. DOKUMENTI  PROSTORNOG UREĐENJA 

 

 Prostornim planom ureĊenja Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 2/06, 01/12. i 07/19.), 

Urbanistiĉkim planom ureĊenja gospodarske zone „Velebit“ („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 3/17.) i 

Planom gospodarenja otpadom Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 5/18) planirana je 

izgradnja reciklaţnog dvorišta za potrebe Općine Gunja (unutar Poslovne zone „Velebit“) te izgradnja 

kompostišta. 

 

 Projektna dokumentacija u cilju graĊenja reciklaţnog dvorišta na podruĉju Općine Gunja je izraĊena. 

Sukladno ĉlanku 45. Zakona o proraĉunu izraĊena je Analiza vrednovanja, opravdanosti i uĉinkovitosti 

investicijskog projekta Izgradnje I. FAZE poslovne zone „Velebit“. Dana 16. srpnja 2020.godine sklopljen je 

Okvirni sporazum sa izvoĊaĉem radova za nabavu radova na izgradnji gospodarske zone „Velebit“ a dana 

16.rujna 2020.godine sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi br.1. Po okonĉanju radova na izgradnji I.Faze Zone 

„Velebit“ te osiguranju osnovne komunalne infrastrukture, ponovno će se nadleţnom Uredu podnijeti zahtjev 

za izdavanje graĊevinske dozvole za izgradnju reciklaţnog dvorišta u Gunji.  

 S obzirom da Općina Gunja još nije osigurala funkcioniranje reciklaţnog dvorišta na svome podruĉju, 

još 2018.godine kupljeno je jedno mobilno reciklaţno dvorište (MRD)-TW N1 na prikolici. 

 

 U ovom izvještajnom razdoblju ishoĊena je GraĊevinska dozvola od 24.travnja 2020.god. za graĊenje 

graĊevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, 2.a skupine-2.faza sanacije i zatvaranja 

odlagališta neopasnog otpada Kraplja u Gunji.  IshoĊena je takoĊer i Dozvola za gospodarenje otpadom od 

21.srpnja 2020.godine. Dana 28.rujna 2020.godine sklopljen je Ugovor o izvoĊenju radova na sanaciji 

odlagališta Kraplja u Gunji .  Predmet ovog ugovora je izvoĊenje radova dijela Faze 2, na sanaciji  

odlagališta komunalnog otpada Kraplja u Gunji. Predmetni radovi će biti izvedeni na osnovu: 

- GraĊevinske dozvole (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000402, URBROJ: 2196/1-14-03-20-0017) od 

24.04.2020. Izdane od Sluţbe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske 

ţupanije. 

- Izvedbenog projekta izraĊenog od H-Projekt d.o.o., glavni projektant Kristina Tomašić,mag.ing.aedif. 

zajedniĉke oznake projekta 12319 od prosinca 2020. 

- ponude IzvoĊaĉa, broj P-72-09-20 od 17.09.2020. 

 

 Dana 03.prosinca 2019.godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo je operateru 

GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o. Rješenje o okolišnoj dozvoli (KLASA: UP/I 351-03/18-08/06, URBROJ: 517-

03-1-3-1-19-30) a dana 07.01.2020.godine isto Ministarstvo izdalo je Rješenje o ispravku pogreške u rješenju 

(KLASA: UP/I 351-03/18-08/06, URBROJ: 517-03-1-3-1-20-31). 

 

4. OPSEG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GUNJA 

 
 Opseg Plana gospodarenja otpadom odreĊen je Zakonom o odrţivom gospodarenju otpadom  te 

sadrţi: 

- Analizu te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na podruĉju Općine Gunja, ukljuĉujući 

ostvarivanje ciljeva.  
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- Podatke o vrstama i koliĉinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog 

i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva.  

- Podatke o postojećim i planiranim graĊevinama i ureĊajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije 

neusklaĊenih odlagališta i lokacija oneĉišćenih otpadom.  

- Podatke o lokacijama odbaĉenog otpada i njihovom uklanjanju.  

- Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprjeĉavanja nastanka otpada, ukljuĉujući izobrazno - 

informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada.  

- Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada.  

- Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. 

- Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog 

otpada.  

-  Popis vaţnih projekata.  

- Organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom.  

- Rokove i nositelje izvršenja propisanih aktivnosti i mjera.  

 
5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUĈJU 

OPĆINE GUNJA, UKLJUĈUJUĆI I OSTVARIVANJE CILJEVA  

 
 Dana 09. prosinca 2019.godine, Općinsko vijeće Općine Gunja donijelo je novu Odluku o naĉinu 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

podruĉju Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 13/19). Sluţbeni vjesnici Općine Gunja 

objavljeni su na web stranici Općine Gunja: www.gunja.hr . 

 Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno 

prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematiĉnog otpada i krupnog (glomaznog) 

otpada obavlja se u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada sukladno propisanim standardima te 

podrazumijeva prikupljanje tog otpada na odreĊenom podruĉju pruţanja javne usluge putem spremnika od 

pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do osobe ovlaštene za njegovu obradu. 

 Na podruĉju Općine Gunja naprijed navedenu javnu uslugu pruţa trgovaĉko društvo u 100%-om 

vlasništvu Općine Gunja i to: GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o., Gunja, Vladimira Nazora 97 sukladno vaţećim 

zakonskim i podzakonskim propisima. 

 Miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljen na podruĉju Općine Gunja se, do 

poĉetka rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom, doprema i odlaţe na odlagalištu komunalnog 

otpada „KRAPLJA“ u Gunji koje se nalazi u K.O. Gunja na kĉ.br. 1945. 

 Dana 18.05.2020.godine sa trg.društvom EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom sklopljen je 

Sporazum o predaji miješanog komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom 

„Orlovnjak“. 

 Organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada u Općini Gunja, obuhvaćeni su svi korisnici 

kućanstvo i korisnici koji nisu kućanstvo.  

 Prema evidenciji Gunjanske ĉistoće d.o.o., u sustav sakupljanja komunalnog otpada ukupno je 

ukljuĉeno 1.230 korisnika.  

Vrsta korisnika: Br. korisnika 

Korisnici kućanstvo 1.175 

Korisnici koji nisu 

kućanstvo 

55 

Ukupno 1.230 

 
 
 

http://www.gunja.hr/
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 Sakupljanje komunalnog otpada se obavlja putem ĉipiranih kanti, kapaciteta 120 litara, sustavom "od 

vrata do vrata". Sustav "od vrata do vrata" temelji se na sakupljanju komunalnog otpada, direktno od svakog 

korisnika, na njegovom kućnom pragu. 

 Odvoz sakupljenog otpada, provodi se prema prethodno utvrĊenom rasporedu, s kojim su upoznati 

svi korisnici. Trenutna dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada je 1x  tjedno, odnosno 4x mjeseĉno.  

 ● Raspored odvoza reciklabilnog i biorazgradivog komunalnog otpada i vrste spremnika: 

 

Red. 

broj 

Vrsta 

otpada 

Višestambena zgrada Individualno stanovanje 

Vrsta spremnika/broj odvoza 

 

Vrsta spremnika/broj odvoza 

 

1. Papir 

PVC plavi spremnik 120 lit. - 1 x mjeseĉno 

PVC spremnik 1100 lit. 

EKO otok i mobilno reciklaţno dvorište 

PVC plavi spremnik 120 lit. 

1 x mjeseĉno 

2. Plastika 

PVC ţuta vreća 120 lit. - 1 x mjeseĉno 

PVC spremnik 1100 lit. 

EKO otok i mobilno reciklaţno dvorište 

PVC ţuta vreća 120 lit. 

1 x mjeseĉno 

3. Staklo 
PVC spremnik 1100 lit. 

EKO otok i mobilno reciklaţno dvorište 

PVC spremnik 1100 lit. 

EKO otok i mobilno reciklaţno 

dvorište 

4. 
Metalna 

ambalaţa 

PVC spremnik 1100 lit. 

EKO otok i mobilno reciklaţno dvorište 

PVC spremnik 1100 lit. 

EKO otok i mobilno reciklaţno 

dvorište 

5. Tekstil 
PVC spremnik 1100 lit. 

EKO otok i mobilno reciklaţno dvorište 

PVC spremnik 1100 lit. 

EKO otok i mobilno reciklaţno 

dvorište 

6. Bio otpad Vlastita kompostišta Vlastita kompostišta 

 
 Stanovništvu su podijeljene ţute vreće od 120 l, sa logotipom davatelja usluge, za odlaganje plastike. 
U narednom razdoblju namjerava se izvršiti nabava i ţutih kanti za odlaganje plastike.  
 Što se tiĉe biootpada, kućanstva svoj biootpad kompostiraju u vlastita kompostišta (sukladno 

potpisanim Izjavama sa davateljem usluge), te kompost koriste za vlastite potrebe. 

 
● Raspored primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada: 

– najmanje jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada 

– najmanje jednom mjeseĉno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog  

   otpada 

– najmanje jednom tjedno za miješani komunalni otpad, 

- najmanje jednom mjeseĉno za plastiku. 
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 Odvoz otpada se provodi jednim vozilom s nadogradnjom, ĉime je onemogućeno rasipanje, 

prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa tijekom transporta.  

 

R.br. Namjena Mark/Nadogradnja 
Godina 

proizvodnje 

Kapacitet 

nadogradnje (m
3
) 

1. Kamion za odvoz otpada MAN 2011. 18,0 

 
 U 2020.godini tvrtka GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o. Gunja dostavila je Ministarstvu gospodarstva i 

odrţivog razvoja projektni prijedlog Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu 

Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifiĉni cilj 6i1-Smanjena koliĉina otpada koji 

se odlaţe na odlagališta. 

 U meĊuvremenu, dana 05.veljaĉe 2021.godine Ministarstvo je donijelo Odluku o financiranju za 

projektni prijedlog „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“. Ukupno prihvatljivi troškovi 

projekta iznose maksimalno 679.800,00 kuna. 

 

 Zeleni otoci: 

 Zeleni otoci postavljeni su na dvije lokacije: Trg. B.J. Šokĉevića (u blizini „stare“ pošte) i M. Krleţe 2 

(kod osnovne škole). 

 Na gore navedenim lokacijama postavljeni su veliki crni kontejneri od 1100 l koji su naljepnicom 

oznaĉeni koja vrste otpada se odlaţe u njih: papir i karton, plastika, staklo, tekstil i metal. 

 Sukladno ĉlanku 34. stavku 3. Odluke o naĉinu pruţanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na podruĉju Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ 
Općine Gunja br. 13/19), cijena obvezne minimalne usluge iznosi: 

- Za korisnika kućanstvo 32,00 kn, 

- Za pod kategorije korisnika koji nije kućanstvo: 

I. 60,00 kn, 

II. 60,00 kn 

III. 60,00 kn 

IV. 60,00 kn 

V. 60,00 kn 

VI. 60,00 kn 

VII. 60,00 kn. 

  
 S obzirom da je Ustavni sud RH poĉetkom 2020. godine, do donošenja konaĉne odluke o suglasnosti 
s Ustavom i zakonom, privremeno obustavio primjenu dopunjene Uredbe o gospodarenju komunalnim 
otpadom iz 2019.godine, cijena zbrinjavanja otpada ostala je nepromijenjena. Dakle, i nadalje se primjenjuje 
„stari“ cjenik usluga: 
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Cjenik za korisnike kućanstva  

Naziv usluge: Volumen 

posude: 

PDV Cijena s PDV-om 

Cijena obvezne min. usluga sa kompostiranjem 120 l 13 % 32,00 kn 

Cijena ovezne min. usluge sa odvozom bio otpada 120 l 13 % 52,00 kn 

Cijena javne usluge za koliĉinu predanog  MKO 0,03 13 % 4,00 kn 

 
Cjenik za korisnike koji nisu kućanstva 

 
Naziv usluge Volumen 

posude: 

PDV Cijena s PDV-om 

Cijena obvezne min. usluga sa kompostiranjem 120 l 13 % 60,00 kn 

Cijena ovezne min. Usluge sa odvozom bio 

otpada 

120 l 13 % 80,00 kn 

Cijena obvezne min. usluga sa kompostiranjem 240 l 13 % 100,00 kn 

Cijena obvezne min. usluge sa odvozom bio 

otpada 

240 l 13 % 120,00 kn 

Cijena obvezne min. usluga sa kompostiranjem 1100 l 13 % 330,00 kn 

Cijena ovezne min. Usluge sa odvozom bio 

otpada 

1100 l 13 % 350,00 kn 

Cijena javne usluge za koliĉinu predanog  MKO 0,03 13 % 4,00 kn 

 
 Na odlagalište otpada „Kraplja“ u Gunji odlaţe se miješani komunalni otpad, prikupljen s podruĉja 
Općine Gunja i sa podruĉja Općine Drenovci.  
 
 Općina Gunja je duţna, na svom podruĉju: 

-Smanjiti koliĉine biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaţe na odlagališe, 

-Osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 

-Osigurati odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 

komunalnog otpada, 

-Osigurati odvojeno prikupljanje biootpada sa ciljem kompostiranja, digestije ili energetske oporabe, 

-Osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklaţnog dvorišta na svom podruĉju, 

-Uskladiti odlagalište otpada sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske, 

-Provoditi izobrazno-informativne aktivnosti na podruĉju Općine Gunja, 

-Povećati koliĉine odvojeno sakupljenog biootpada, otpadnog papira, metala, plastike, tekstila i krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada s podruĉja Općine Gunja, 

-Izgraditi reciklaţno dvorište na k.ĉ.br. 2557/2 k.o. Gunja, unutar gospodarske zone Velebit, 

-Zatvoriti odlagalište otpada Kraplja, a dinamiku zatvaranja uskladiti s poĉetkom rada CGO za podruĉje 

Vukovarsko - srijemske ţupanije, 

-Izgraditi kompostište za biootpad na lokaciji odreĊenoj prostorno-planskom dokumentacijom. 

 
Mjere za sprjeĉavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbaĉenog otpada koje se 

provode na podruĉju Općine Gunja su: 

- Uĉestala kontrola komunalnog redara stanja spremnika za komunalni otpad na lokacijama kod 

korisnika usluge i na javnim površinama, 

- Postavljanje znakova zabrane odbacivanja otpada, 

- Objava informacija na internetskim stranicama Općine Gunja o naĉinu prijave nepropisno 

odbaĉenog otpada,  
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- Distribucija letaka o naĉinu zbrinjavanja otpada putem isporuĉitelja javne usluge prikupljanja 

mješovitog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, 

- Periodiĉne akcije uklanjanja nepropisno odbaĉenog otpada na podruĉju Općine Gunja uz uvjet 

ishoĊenja prethodne suglasnosti ovlaštenog davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada 

Općine Gunja. 

 
6. PODACI O ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA U 2020. GODINI  

Tvrtka koja 

gospodari 

odlagalištem 

Općina/ grad iz 

kojeg se odlaţe 

otpad 

Naziv 

odlagališta 

Ukupna 

koliĉina 

odloţenog 

otpada ( t ) 

Koliĉina 

biorazgradive 

komponente (t ) 

 

Gunjanska 

ĉistoća d.o.o. 

Općina Gunja 
„Kraplja“, Gunja 

 

 

 

616,840 

 

 

400,946 

 Općina 

Drenovci 
697,670 441,785 

 
7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE 

OTPADOM TE STATUS  SANACIJE NEUSKLAĐENIH  ODLAGALIŠTA I LOKACIJA 

ONEĈIŠĆENIH OTPADOM 

 
 Odlagalište otpada „Kraplja“ u Gunji je odlagalište za neopasni otpad, smješteno na k.ĉ.br. 1945 k.o. 

Gunja, udaljeno oko 4,5 jugoistoĉno od središta naselja.  

 Općina Gunja planira, u razdoblju do 2022. godine, u cijelosti postaviti i razviti cirkularni sustav 

gospodarenja otpadom, koji će se postupno integrirati u ţupanijski sustav gospodarenja otpadom. Navedeni 

prioritetni cilj, kao i ostali ciljevi, realizirat će se provedbom niza mjera:  

Cilj Mjera  

 
Cilj 2 

Cilj 3 

Izgraditi reciklaţno dvorište u gospodarskoj zoni Velebit. 

 Nositelj: Općina Gunja 

 Izvori financiranja: 

Primarno: FZOEU, EU 

Sekundarno: Općina Gunja, Gunjanska ĉistoća d.o.o.  

 Ukupna potrebna financijska sredstva: 3.200.000,00 Kn 

Status:  Još  nije ishoĊena pravomoćna graĊevinska dozvola 

 

 
Cilj Mjera  

 
Cilj 4 

Cilj 5 

Izraditi projektno - tehniĉku dokumentaciju za graĊevine za gospodarenje otpadom. 

 Nositelj: Općina Gunja 

 Izvori financiranja: 

Primarno: FZOEU, EU, Općina Gunja 

Sekundarno: Gunjanska ĉistoća d.o.o. i prema potrebi 

 Ukupna potrebna financijska sredstva: 360.000,00 Kn 
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Cilj 4 Kontinuirano sanirati i zatvoriti odlagalište otpada Kraplja.      

 

 
Nositelj: Općina Gunja  

 

Izvori financiranja: 

Primarno: EU 

Sekundarno: FZOEU, Općina Gunja, Gunjanska ĉistoća d.o.o. i prema potrebi 

 

 
Ukupna potrebna financijska sredstva: 3.000.000,00 Kn  

   

Cilj 5 Izgraditi kompostište za biootpad.    

 
Nositelj: Općina Gunja  

 

Izvori financiranja: 

Primarno: FZOEU, EU, Općina Gunja 

Sekundarno: Gunjanska ĉistoća d.o.o. i prema potrebi 

 

 
Ukupna potrebna financijska sredstva: 3.000.000,00 Kn  

   

Cilj 6 Izgraditi reciklaţno dvorište za graĊevni otpad.    

 Nositelj: Općina Gunja  

 Izvori financiranja: 

Primarno: Privatna ulaganja 

Sekundarno: Općina Gunja i prema potrebi 

 

 Ukupna potrebna financijska sredstva: 1.500.000,00 Kn 

 

 

 
8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAĈENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU 

 
 U Općini Gunja, u izvještajnom razdoblju, bilo je zaprimljenih prijava o nepropisno odbaĉenom otpadu 
u okoliš. Vlasnicima nekretnina na kojima je bio odloţen otpad, upućena su rješenja od strane komunalnog 
redara sukladno ĉlanka 36. stavak 1. Zakona o odrţivom gospodarenju otpadom. Nepropisno odloţeni otpad 
je uklonjen. 
 

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEĈAVANJA 

NASTANKA OTPADA, UKLJUĈUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE 

PRIKUPLJANJA OTPADA 

 
Mjere za smanjivanje i spreĉavanje nastanka otpada, Općina Gunja mora usmjeriti, u prvom redu, na 
edukaciju stanovništva i provedbu izobrazno - informativnih aktivnosti. 
 Mjere za smanjivanje i spreĉavanje nastanka otpada na podruĉju Općine Gunja obuhvaćaju: 
-Striktno pridrţavanje zakonske regulative od strane svih sudionika u procesu stvaranja    
  otpada, 
-Izbjegavanje suvišne ambalaţe prilikom proizvodnje i/ili kupovine proizvoda, 
-Korištenje proizvoda koji se mogu oporabiti, 
-Korištenje recikliranih proizvoda, 
-Promicanje naĉela ĉistije proizvodnje u industrijskim djelatnostima, ukljuĉivo primjenu ISO 14001 standarda, 
primjenu IPPC direktive, razumno korištenje energije, korištenja burze otpada 
-Poticanje odvoza prema najbliţim centrima ponovne uporabe, 
-Poticanje kućnog kompostiranja, uz stalno proširenje obuhvata stanovništva. 
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 Kako bi stanovnici te ostali sudionici u procesu stvaranja otpada u Općini Gunja, mogli lakše prihvatiti 
i provoditi navedene mjere, potrebno je kontinuirano provoditi izobrazno - informativne aktivnosti. 
 

1. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 

KATEGORIJAMA OTPADA 

 
 Kroz izobrazno-informatiĉke aktivnosti educirat će se stanovništvo kako se gospodari sa opasnim 
otpadom, te sa posebnim kategorijama otpada ( biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaţa, 
otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatore, otpadni elektriĉni o elektrotehniĉki ureĊaji i 
oprema). 
 Općina Gunja je nabavila Mobilno reciklaţno dvorište u koje se mogu odloţiti posebne kategorije 
otpada, a koje se nalazi u dvorištu općinske tvrtke Gunjanska ĉistoća d.o.o., na adresi: Vladimira Nazora 97, 
Gunja. 
 

2. ZAKLJUĈNA RAZMATRANJA 

 
 Općina Gunja poduzima sve moguće mjere kako bi se smanjila koliĉina otpada. U tu svrhu 
kontinuirano se radi na poduzimanju mjera s posebnim naglaskom na kvalitetu usluge kao npr. prikupljanje 
otpada „od vrata do vrata“, zeleni otoci, mobilno reciklaţno dvorište, edukacija stanovništva razliĉitih dobnih 
skupina radi podizanja svijesti stanovništva o aktivnoj i jednako vaţnoj ulozi svakog pojedinca . 

 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
                  N A Ĉ E L N I K  
 
        KLASA: 022-05/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-9   
        Gunja, 09. veljaĉe 2021. godine 
 
          Naĉelnik Općine Gunja 
 

                              Anto Gutić 
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11. 

 
 Na temelju ĉlanka 25. stavka 9. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18., 

115/18. i 98/19.) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja (»Sluţbeni vjesnik Općine Gunja«, broj 01/18. i 01/20.), 

Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 36. sjednici odrţanoj dana 22. veljaĉe 2021. godine donijelo je: 

Z A K LJ U Ĉ A K 

 

I. 

  Ovim Zakljuĉkom prihvaća se Izvješće općinskog naĉelnika o ostvarivanju Programa utroška 
sredstava od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za 2020.godinu (“Sluţbeni vijesnik” Općine Gunja br. 07/20. i 15/20.).   

II. 

 Sastavni dio ovog Zakljuĉka ĉini Izvješće iz toĉke I. ovog Zakljuĉka.   

  

III. 

  Ovaj zakljuĉak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku” Općine Gunja.  

 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 320-02/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-1   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 
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Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i 
privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

podruĉju općine Gunja za 2020. godinu 

 
Tablica 1. Ostvarena sredstva prema vrsti prihoda 

 
VRSTA PRIHODA 

PLANIRANO 
(kn) 

OSTVARENO 
(kn) 

Napomena 

zakup i privremeno korištenje 165.000,00 191.410,84 
Zakupci platili obveze iz ranije kalendarske godine 

(plaćanje po opomenama) 

dugogodišnji zakup       

dugogodišnji zakup za ribnjake       

koncesija       

prodaja 500.000,00 368.384,38   

prihod od prodaje izravnom pogodbom       

davanje poljoprivrednog zemljišta na korištenje bez 
javnog poziva 

  

    

UKUPNO 665.000,00 559.795,22   

Neutrošeno iz prethodne godine 0 0   

UKUPNO (ukupno+neutrošeno) 665.000,00 559.795,22   

 
Tablica 2. Ostvareni rashodi 

 
Namjena sukladno čl. 49* 

PLANIRANO 
(kn) 

OSTVARENO 
(kn) 

Dokumentacija** 

1. za programe katastarsko-geodetske izmjere 
zemljišta 

  
    

1.1. geodetsko premjeravanje   

21.750,00 kn 

Rn br. 9/1/1 od 30.01.2020.GEOIZMJERA d.o.o. 

Rn br. 30/1/1 od 06.03.2020. GEOIZMJERA d.o.o. 

Rn br. 80/1/1 od 12.08.2020. GEOIZMJERA d.o.o. 

Rn br. 108/1/1 od 09.10.2020. GEOIZMJERA d.o.o. 

1.2. izrada parcelacijskog elaborata   
3.500,00 kn 

Rn br. 217-1-1 od 24.09.2020. Ured ovlaštenog inţenjera 
geodezije Antun Nikolić 

2. za podmirenje troškova postupaka koji se vode u 
svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i 
zemljišnih knjiga 

  

0,00 kn   

2.1.       

2.2.       

3. za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje 
zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog zemljišta 
u privatnom vlasništvu 

  

0,00 kn   

3.1.       

3.2.       

4. za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s 
provedbom ovoga Zakona 

  
0,00 kn   

4.1.       

4.2.       

5. za program razminiranja zemljišta   0,00 kn   

5.1.       

5.2.       
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6. za program uređenja ruralnog prostora 
izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture 
vezane za poljoprivredu i akvakulturu 

  

    

6.1. nabava drvenih štandova za sajmove (korisnici: 
udruge i vlasnici OPG-a i/ili PO) 

  
14.190,00 kn Rn br. 242-600-01 od 02.12.2020. GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o. 

6.2. nabava ukrasnog bilja    9.755,00 kn Rn br. 6/2020 od 17.07.2020. OPG LIDIJA KRISTIĆ 

6.3. izvoĊenje graĊevinskih radova na sanaciji propusta   12.899,49 kn Rn br. 429/S1/1 od 15.10.2020.. SOKOL d.o.o. 

6.4. nabava kamena za poljske puteve   

11.000,00 kn 

Rn br. 10/1/2 od 29.02.2020., Rn br. 9/1/2 od 29.02.2020., Rn br. 
15/1/2 od 02.04.2020., Rn br. 18/1/2 od 14.04.2020., Rn br. 35/1/2 
od 31.07.2020. JET-SET d.o.o.   

6.5. ureĊenje makadamskog puta   
4.375,00 kn 

Rn br. 25/1/1/20 od 18.12.2020. USLUGE GRAĐEVINSKIM 
STROJEVIMA GUNJA, vl. MEHO ĆERIMOVIĆ 

6.6. usluge za ureĊenje nerazvrstanih cesta   

96.761,26 kn 

Rn br. 12-600-01 od 31.01.2020., Rn br. 40-600-01 od 
30.04.2020., Rn br. 80-600-01 od 30.06.2020., Rn br. 19-600-01 
od 29.02.2020., Rn br. 112-600-01 od 31.07.2020., Rn br. 111-
600-01 od 31.07.2020., Rn br. 147-600-01 od 31.08.2020., Rn br. 
150-600-01 od 31.08.2020., Rn br. 180-600-01 od 30.09.2020., Rn 
br. 181-600-01 od 30.09.2020., Rn br. 208-600-01 od 31.10.2020., 
Rn br. 209-600-01 od 31.10.2020., Rn br. 210-600-01 od 
31.10.2020., Rn br. 238-600-01 od 30.11.2020., Rn br. 239-600-01 
od 30.11.2020. - GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o. 

6.7. strojna košnja bankina i pokosa   8.520,00 kn Rn br. 336-28-1 od 21.09.2020. CESTING d.o.o. 

6.8.  odrţavanje javnih površina   

48.382,50 kn 

Rn br. 54-600-01 od 29.05.2020.,  Rn br. 55-600-01 od 
29.05.2020. , Rn br. 83-600-01 od 30.06.2020.,  Rn br. 113-600-01 
od 31.07.2020., Rn br. 261-600-01 od 31.12.2020. i Rn br. 262-
600-01 od 31.12.2020. GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o. 

6.9. nabava traktora i prikljuĉne kranske kosilice 
(leasing) 

  

210.349,97 kn 

Rn br. 39044-1-1 20200039044 od 31.10.2020, dio Rn br. 39886-
1-1 20200039886 od 02.11.2020. po Ugovoru o javnoj nabavi i 
Ugovoru o leasingu te Planu otplate- BKS-leasing Croatia d.o.o. 

7. za program uređenja zemljišta u postupku 
komasacije i hidromelioracije 

  
0,00 kn   

7.1.       

7.2.       

8. za troškove održavanja sustava za navodnjavanje       

8.1. odrţavanje kanalske mreţe   11.400,00 kn Rn br. 3/1/1 od 22.01.2020. JET-SET d.o.o. 

8.2.       

9. za program očuvanja ugroženih područja i 
očuvanja biološke raznolikosti  

  
    

9.1.provoĊenje mjera deratizacije (proljetna i jesenska) 

  48.300,00 kn 

Raĉun br. 904-U1-1 od 30.06.2020. i Raĉun br. 1808-U1-1 od 
31.10.2020. po Ugovoru  o nabavi usluge DDD tijekom 
2020.godine, Veterinarska stanica d.o.o. Ţupanja  

9.2. provoĊenje nadzora Zavod za javno zdravstvo 
(deratizacija)   767,00 kn 

Raĉun br. 3113 po Ugovoru o obavljanju struĉnog nadzora u 
2020.g. 

9.3.provoĊenje mjera dezinsekcije (larvicidni tretmani 
komaraca) 

  20.000,00 kn 

Raĉun br. 704-U1-1 od 29.05.2020. i Raĉun br. 1092-U1-1 od 
14.07.2020 po Ugovoru  o nabavi usluge DDD tijekom 2020.godine 
, Vetrinarska stanica d.o.o. Ţupanja 
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10. za program sufinanciranja aktivnosti izrade 
programa, projekata i ostalih dokumenata 
neophodnih za provedbu mjera potpore iz Programa 
ruralnog razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz 
mjere potpore iz toga Programa  

  

    

10.1. ĉlanarina za sufinanciranje rada Lokalne akcijske 
grupa "Šumanovci" 

  
30.000,00 kn Ugovor o godišnjem financiranju rada LAG-a Šumanovci u 2020.  

10.2.       

11. za druge poticajne mjere za unaprjeđenje 
poljoprivrede i akvakulture. 

  
    

11.1. veterinarske usluge (sufinanciranje umjetnog 
osjemnjivanja krava, junica, nazimica i krmaĉa i sl.) 

  7.845,00 kn 

Rn br. 1835-U1-1 od 31.10.2020., Rn br. 1834-U1-1 od 
31.10.2020., Rn br. 803-U1-1 od 31.05.2020., Rn br. 1193-U1-1 od 
31.07.2020., Rn br. 485-U1-1 od 31.03.2020., Rn br. 129-U1-1 od 
31.01.2020Rn br. 130-U1-1 od 31.01.2020.Rn br. 132-U1-1 od 
31.01.2020. VETERINARSKA STANICA d.o.o. 

11.2.       

UKUPNO   559.795,22 kn   

(PRIHOD-RASHOD)   0,00 kn   

 
 
          Naĉelnik Općine Gunja 
 

                              Anto Gutić 
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12. 
 

Temeljem ĉlanka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15., 118/18. i 
31/20.) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 01/18. i 01/20.) a na prijedlog 
općinskog naĉelnika, Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 36. sjednici odrţanoj dana 22. veljaĉe 2021. 
godine, donosi: 

 

ANALIZA STANJA 
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUĈJU 

OPĆINE  GUNJA U 2020. GODINI 
 
 

UVOD 
 

Temeljem ĉlanka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 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 sluţbi 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 2020. godine Općina Gunja je donijela:  
- Odluka o isplati ţurne pomoći za djelomiĉnu sanaciju štete od prirodne nepogode u 2019.godini od 
03.02.2020. 
- Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Gunja od 24.02.2020.  
- Analizu stanja sustava civilne zaštite na podruĉju Općine Gunja u 2019.godini od 24.02.2020. 
- Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stoţera civilne zaštite od 16.03.2020. 
- Odluka o mjerama sprjeĉavanja širenja virusa COVID-19 na podruĉju Općine Gunja od 17.03.2020. 
- Odluka o odgodi svih javnih priredbi na podruĉju Općine Gunja a koje su u organizaciji Općine Gunja od 
17.07.2020. 
- Odluka o ograniĉavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na podruĉju Općine Gunja od 17.07.2020. 
- Odluka o pripremi i provedbi terenske vjeţbe dijela operativnih snaga sustava civilne zaštite lokalne razine 
od 24.08.2020. 
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na podruĉju Općine Gunja za 2021. od 14.12.2020. 
- Plan djelovanja Općine Gunja na smanjenju šteta od prirodnih nepogoda za 2021.godinu od 14.12.2020.  
- Plan djelovanja civilne zaštite Općine Gunja 
- Odluka o imenovanju Povjerenika i zamjenika povjerenika CZ Općine Gunja. 
- Plan rada Stoţera civilne zaštite Općine  
- Plan aktivnog ukljuĉenja svih subjekata zaštite od poţara (s aţuriranim popisom) na podruĉju Općine 
- Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od poţara za podruĉje Općine 
- Financijski plan za razvoj sustava civilne zaštite. 
 

STANJE PO VAŢNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
 

1. CIVILNA ZAŠTITA 
 

1.1.STOŢER CIVILNE ZAŠTITE 
 

Stoţer civilne zaštite  Općine Gunja je, poĉetkom godine, odrţao sjednicu na kojoj je usvojen Plan rada 
Stoţera u 2020. godini i dogovorene aktivnosti koje temeljno obuhvaćaju stvaranje uvjeta za: 
         - odrţavanje terensko-pokazne vjeţbe  

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

- pravovremeno reagiranje i odluĉivanje 
- kontinuirano osposobljavanje i uvjeţbavanje 
- kontinuirano aţuriranje podataka o ĉlanovima. 

 
 Dana 03.10.2020.g. provedena je terenska vjeţba: 
 

„Potraga i spašavanje izgubljene osobe“ 
 

 Nositelj vjeţbe bila je Općina Gunja, a suorganizatori Ministarstvo unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske – Ravnateljstvo civilne zaštite – Podruĉni ured civilne zaštite Osijek – Sluţba civilne zaštite 
Vukovar, MUP RH PU Vukovarsko-srijemska i HGSS – stanica Vinkovci. 
 Cilj vjeţbe je bio provjera opremljenosti, osposobljenosti  i operativnog djelovanja sudionika sustava 
civilne zaštite lokalne i podruĉne razine. 
 U vjeţbi su sudjelovali: 
a) Općina  Gunja 
b) MUP RH – Ravnateljstvo civilne zaštite – PUCZ Osijek - Sluţba civilne zaštite  
    Vukovar, 
c) PU Vukovarsko-srijemska – Operativno-komunikacijski centar i Postaja graniĉne  
    policije Vrbanja, 
d) Hrvatska gorska sluţba spašavanja – stanica Vinkovci, 
e) Dobrovoljno vatrogasno društvo Gunja 
f)  Lovaĉka udruga Ris i 
g) Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Gunja. 

 

 
 
1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 
 

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

Za podruĉje Općine ustrojen je tim CZ opće namjene Gunja (36 pripadnika). 
Aţuriranje Tima CZ, na naĉin da se zamjene ĉlanovi koji više ne ţive na podruĉju Općine ili su umrli, 

provodilo se kontinuirano tijekom godine. 
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1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ 
 

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

i velikih nesreća, općinski naĉelnik, odnosno Stoţer civilne zaštite koristi teklićku sluţbu 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 Ţupnu crkvu) za tu 
namjenu.   
 
2. VATROGASTVO 
 

Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva djeluje na podruĉju Općine Gunja.  
U postrojbi djeluje 35 operativnih ĉlanova i pripadnici mladeţi. Od ukupnog broja vatrogasaca nema 

profesionalaca koji vrše operativno deţurstvo cijele godine i to 24. sata dnevno. U sluĉaju potrebe spremno 
je intervenirati 20 dobrovoljnih vatrogasaca s poloţenim struĉnim ispitom u jednoj smjeni. Deţurstvo 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 i pomlaĊivanje kadra. 

Vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Gunja raspolaţe s 3 vatrogasna vozila (1 
navalno vozilo kapaciteta 4500l vode i 400 l pjenila, autocisterna sa zapreminom od 7500l vode, 1 
zapovjedno kombi vozilo), 2 pumpe za vodu-elektriĉna 400 l/min, te benzinska pumpa 1100 l/min.  

Sva vozila tehniĉki su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom. 
Općinsko vijeće, svojim Proraĉunom za 2020. godinu, za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva, 

osiguralo je sredstva, u iznosu od  240.000,00 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 poţara.  
Temeljem navedenog moţe se konstatirati da Dobrovoljno vatrogasno društvo Gunja zadovoljava sve 

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

2020. godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupoţarne zaštite na podruĉju Općine. 

 
3. SLUŢBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE 

DJELATNOSTI 
 

U 2020.g. 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. 
- DVD Gunja  imalo je 5 intervencija na gašenju poţara i to 2 intervencije na stambenim objektima i 3 

intervencije na otvorenom prostoru  
- 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 
Ţupanja, uz ugovoren nadzor Zavoda za javno zdravstvo. 
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4. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUĈJU OPĆINE GUNJA 
 

Iz Proraĉuna Općine Gunja za 2020. godinu po pozicijama koje su od interesa za sustav civilne 
zaštite i u provoĊenju aktivnosti pravnih osoba, sluţbi i udruga koje se u okviru svoje djelatnosti bave 
odreĊenim vidovima civilne zaštite izdvojena su financijska sredstva kako slijedi:  

 

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 
REALIZIRANO 

U 2020. G. 
(u kunama) 

1.  

TIM CIVILNE ZAŠTITE  
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi pripadnika 

civilne zaštite             0,00       
- Tim CZ opće namjene (nabava sluţbene, radne i 

zaštitne odjeće i obuće, vjeţbe i sl.) 11.485,44  

UKUPNO: 
               

11.485,44 

2.  

VATROGASTVO 

DVD Gunja         239.615,96 

UKUPNO: 239.615,96         

3 

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)  
- Tekuće odrţavanje 0,00 

UKUPNO:       0,00 

4. 

UDRUGE GRAĐANA   

Veterinarska stanica           84.445,00 

HGSS             2.000,00 

HCK           47.329,49 

UKUPNO: 133.774,49 

UKUPNO REALIZIRANO: 384.875,89 

 
5. ZAKLJUĈNO 
 

U 2020. godini nije bilo velikih nesreća i katastrofa na podruĉju općine Gunja.  
 

 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 810-01/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-2   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 
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13. 

 
 Na temelju ĉlanka 49. Statuta Javne ustanove „Narodna knjiţnica i ĉitaonica Gunja“ („Sluţbeni 
vjesnik“ Općine Gunja br. 03/19.) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 
01/18. i 01/20.), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 36. sjednici odrţanoj dana 22. veljaĉe 2021. godine 
donijelo je 
 

Z A K L J U Ĉ A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o radu javne ustanove „Narodna 
knjiţnica i ĉitaonica Gunja“ za 2020.godinu  

 
 
I. 

 

 Daje se prethodna suglasnost na Godišnje izvješće o radu javne ustanove „Narodna knjiţnica i 
ĉitaonica Gunja“ za 2020.godinu od 18.veljaĉe 2021.godine. 
Godišnje izvješće iz prethodnog stavka ĉini sastavni dio ovog Zakljuĉka. 
 
 

II. 
 

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

 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 612-04/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-7   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 
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NARODNA KNJIŢNICA I ĈITAONICA  

GUNJA 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU  

ZA 2020. GODINU JAVNE USTANOVE 

NARODNE KNJIŢNICE I ĈITAONICE GUNJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Gunji, veljaĉa 2021. godine 
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Opći podatci o knjiţnici 

 
Naziv knjiţnice  Narodna knjiţnica i ĉitaonica Gunja 

Adresa Ulica Vladimira Nazora 113, 32260 Gunja 

Vrsta knjiţnice Narodna 

Ustroj knjiţnice Samostalna 

Osnivaĉ Knjiţnice  Općina Gunja 

Godina osnivanja 2019. 

OIB 07902344651 

Telefon 032/534-912 

e-mail adresa narodnaknjiznica.gunja@gmail.com 

Mreţna stranica http://knjiznice.nsk.hr/gunja/ 

Tip knjiţnice prema 

veliĉini populacije 
tip VII. (do 5.000 stanovnika) 

Radno vrijeme Ponedjeljak – utorak: 11:30-19:00 sati 

Srijeda – petak: 08:00-16:00 sati 

1. subota u mjesecu: 08:00-12:00 sati 

*U Knjiţnici je zaposlena jedna osoba. Radi sluţbene odsutnosti ili 

organizacije kulturnih manifestacija, radno vrijeme Knjiţnice moţe se 

promijeniti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:narodnaknjiznica.gunja@gmail.com
http://knjiznice.nsk.hr/gunja/
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Uvod 

U godišnjem izvješću o radu Narodne knjiţnice i ĉitaonice Gunja prikazan je rad i djelovanje 

samostalne narodne knjiţnice koja je tijekom 2020. godine obavljala knjiţniĉnu djelatnost i provodila razne 

aktivnosti sukladno Zakonu o knjiţnicama i knjiţniĉnoj djelatnosti. 

Knjiţnica je osnovana u 2019. godini, kada je upisana u Upisnik knjiţnica i knjiţnica u sastavu pod upisnim 

brojem K-1646.Knjiţnica je otvorena za korisnike od svibnja 2019. godine.Prema broju stanovnika Gunje, 

pripada VII. tipu knjiţnica koje pokrivaju podruĉje do pet tisuća stanovnika.  

Knjiţnica je smještena u zgradi „Društveni dom i knjiţnica“ a obuhvaća ukupno 370,7 m² te 

zadovoljava uvjete koji omogućuju laku dostupnost knjiţniĉne graĊe po odjelima. Knjiţnica je smještena na 

dvije razine, a prema Statutu Javne ustanove Narodne knjiţnice i ĉitaonice Gunja rad Knjiţnice odvija se po 

odjelima: djeĉji odjel,posudbeni odjel za odrasle,ĉitaonica, studijski odjel,odjel za mlade,odjel nabave i 

struĉne obrade knjiţniĉne graĊe,odjel posebnih zbirki,spremište. U 2020. godini prikupljala se graĊa za 

potrebe odjela posebnih zbirki (zaviĉajna, arheološka i povijesna, struĉna strana literatura). 

U 2020. godini knjiţnica je, zbog pandemije uzrokovane korona virusom, morala zatvoriti svoja vrata 

te je sve do poĉetka svibnja bila nedostupna korisnicima. Nakon otvaranja u svibnju, korisnicima je ponovno 

omogućena posudba, uz poštivanje svih mjera kao što je nošenje zaštitnih maski i obavezna dezinfekcija ruku. 

Radi toga ljetne radionice nisu odrţane, ali se u listopadu,uz poštivanje epidemioloških mjera, uspjela odrţati 

manifestacija „Mjesec hrvatske knjige“. Knjiţniĉna djelatnost u 2020. godini bila je usmjerena na poticanje 

ĉitanja i pismenosti, kao i uĉenja, posebice kod djece, ali i razvijanja mašte i kreativnih vještina.   

I. Rad i poslovanje knjiţnice 

Zadaća Narodne knjiţnice i ĉitaonice Gunja je omogućiti svima, bez obzira na dob, spol, društveni status, 

nacionalnost, rasu, vjeru, jezik, radni status, obrazovanje, invaliditet i sliĉno, pristup izvorima znanja i 

informacijama te umjetniĉkim djelima. Cilj knjiţnice je promicati ĉitanje i druge kulturne aktivnosti, odnosno 

sudjelovati u promicanju cjeloţivotnog uĉenja.  Radno vrijeme knjiţnice prilagoĊeno je korisnicima te je 

knjiţnica i dalje dostupna korisnicima u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima tijekom tjedna te prve 

subote u mjesecu.            

U Narodnoj knjiţnici i ĉitaonici Gunja zaposlena je jedna osoba na puno radno vrijeme na mjesto 

vršiteljice duţnosti ravnateljice, koja je ujedno i diplomirana knjiţniĉarka. Tijekom 2020. godine, vršiteljica 

duţnosti ravnateljice obavljala je sljedeće poslove: 

- zastupala i predstavljala Knjiţnicu u pravnom prometu i pred tijelima drţavne vlasti,  

- organizirala, vodila rad i poslovanje Knjiţnice, 

- vršila nabavu knjiţniĉne graĊe 

- struĉno obraĊivala knjiţniĉnu graĊu, svrstavala na police  
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- upisivala korisnike u bazu podataka (vodila evidenciju privola korisnika za obradu osobnih 

podataka) 

- vodila sluţbenu web stranicu i Facebook stranicu knjiţnice 

- nadzirala primjenu zakona i općih akata Knjiţnice 

- donijela Plan nabave za knjige za 2020. godinu 

- predloţila Plan rada i razvitka Knjiţnice za 2021. godinu i mjere za njegovo provoĊenje, 

- izradila i predloţila Financijski planza narednu 2021. godinu, te sve izmjene u 2020. godini 

- izradila i predloţilaizmjenu Statutaknjiţnice 

- krajem godine donijela Plan klasifikacijskih oznaka za 2021. godinu 

- Ispunila i predala Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu 

- Ispunila i predala Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu 

- Ispunila i predala godišnju knjiţniĉnu statistiku za narodne knjiţnice 

- prijavljivala projekte vezane uz javne pozive za nabavu knjiţniĉne graĊe (Ministarstvo kulture i 

medija, Vukovarsko-srijemska ţupanija) 

- pripremala i vodila kreativne radionice za djecu u suradnji s osnovnom školom,u skladu s novim 

mjerama zbog korona virusa 

- pripremala i vodila radionice u suradnji sa „Zvjezdicama“ Gunja, odnosno udrugom za osobe s 

teškoćama u razvoju 

- pripremala i organizirala program „Mjeseca hrvatske knjige“ 

- predloţila nacrt i vodi brigu o kućicama za knjige postavljenim u Gunji 

- suraĊivala s Osnivaĉem Knjiţnice i drugim organizacijama i institucijama s kojima Knjiţnica ima 

poslovnu suradnju, s korisnicima i graĊanima  

- obavljala druge poslove odreĊene Zakonom, drugim propisom, Odlukom o osnivanju i Statutom 

Knjiţnice. 

II. Prostor i oprema 

Knjiţnica je smještena u zgradi naziva „Društveni dom i knjiţnica“ a obuhvaća ukupno 370,7 m². 

Prostor knjiţnice smješten je na dvije razine. Knjiţnica je opremljena namještajem za knjiţnice te je osiguran 

knjiţniĉni program „Metel-win“ tvrtke Point d.o.o. iz Varaţdina za obradu knjiţniĉne graĊe. Knjiţnica je 

dobro opremljena informatiĉkom opremom, za potrebe rada knjiţnice Općina Gunja je prije osnivanja 

osigurala ĉetiri kompjutera za korisnike knjiţnice i jedan za zaposlenu osobu, dva ureĊaja za printanje i 

fotokopiranje, skener, beţiĉni telefon, Internet, slušalice za korisnike, LCD televizor, videonadzor Društvenog 

doma i knjiţnice. Knjiţnica je u 2020. godini nabavila novu opremu za potrebe korisnika (zvuĉnici, digitalni 

prijemnik). 
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III. Knjiţniĉni fond i korisnici 

Tijekom 2020. godine izvršena je nabava knjiţniĉne graĊe: kupnjom, darom i otkupom Ministarstva 

kulture i medija. U razdoblju od 01. sijeĉnja do 31. prosinca 2020. godine knjiţnica je nabavila ukupno 1.509 

novih jedinica knjiţniĉne graĊe. Knjiţnica na dan 31. prosinca 2020. godine broji ukupno 5.635 jedinica 

knjiţniĉne graĊe.        

Nabava knjiţniĉne graĊe vršila se tijekom cijele godine. Općina Gunja osigurala je ukupno 10.995,97 

kuna za nabavu knjiţniĉne graĊe u  2020. godini. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske osiguralo 

je sveukupno 20.000,00 kuna za nabavu iste. Knjiţnica je u 2020. godini zaprimala i knjige iz Otkupa 

Ministarstva kulture i medija, gdje je dobila na dar vrijedna monografska izdanja, kako beletristiku, tako i 

nebeletristiku u procijenjenom iznosu od 80.959,29 kuna (630 naslova). Pravne i fiziĉke osobe darovale su 

graĊu knjiţnici, ukupno 586 knjiga.         

Budući da je knjiţnica zapoĉela rad u 2019. godini, nije bilo otpisanih knjiga.   

U 2020. godini upisano je novih sedamdeset korisnika.Aktivnih korisnika ukupno je sto ĉetrdeset. U 

veljaĉi 2020. godine Općina Gunja omogućila je besplatno uĉlanjenje novih ĉlanova s podruĉja općine, a u 

programu „Mjeseca hrvatske knjige“ takoĊer su bile razne akcije uĉlanjenja.     

 Knjiţnica i dalje pruţa usluge meĊuknjiţniĉne posudbe, gdje je i u 2020. godini omogućila drugim 

knjiţnicama pristup vrijednoj i rijetkoj graĊi.     

Korisnicima su u knjiţnici omogućene usluge: posudba knjiţne i neknjiţne graĊe, korištenje prostora 

Ĉitaonice, besplatan Internet i korištenje raĉunala.  

IV. Kulturna i javna djelatnost 

 Narodna knjiţnica i ĉitaonica Gunja uz redovnu knjiţniĉnu djelatnost obavlja kulturnu i javnu, s ciljem 

promicanja ĉitanja i drugih kulturnih aktivnosti. Organiziranjem razliĉitih programa, radionica i ĉitaonica 

nastoji se promicati knjiga i ĉitanje te razvijanje mašte i kreativnosti, posebice kod djece i mladih, ali i osoba s 

poteškoćama u razvoju. Poĉetkom 2020. godine organizirano je nekoliko dogaĊanja koji su obrazloţeni u 

polugodišnjem izvješću o radu. U sijeĉnju je postavljena izloţba fotografija “Kao uĉitelj” Josipa Krunića i 

Marinka Marinkića, organiziran je posjet uĉenika škole izloţbi „Kao uĉitelj“ i kreativna radionica „Rode“, 

“Ĉarobne pahuljice” u suradnji sa „Zvjezdice“ Gunja. U veljaĉi je pokrenut program „Dan za priĉu”  za bebe i 

malu djecu s ciljem, koji je zbog situacije oko pandemije uzrokovane korona virusom odgoĊen.  
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1. Kućice za knjige u Gunji 

Kako bi se mještanima pribliţila knjiga i kultura ĉitanja, u srpnju 2020. godine Općina Gunja omogućila je 

izgradnju kućica za knjige.Kućice za knjige su kućice u kojima se slobodno mogu uzimati knjige za ĉitanje a u 

Gunji su postavljene ukupno ĉetiri.U kućice su se redovno slagale knjige iz narodne knjiţnice u Gunji koje 

nisu dio fonda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slike 1. i 2. Kućice za knjige postavljene u Gunji (Šumanovci; Dom zdravlja) 

 

Na taj naĉin knjiţnica ţeli omogućiti svima besplatnu posudbu knjiga te promicati pismenost i ljubav 

prema knjizi i ĉitanju.Kućice za knjige postavljene su na slijedećim lokacijama:u parku na Trgu ţrtava 

Domovinskog rata,kod Dom zdravlja,u parku preko puta ţupe svetog Jakova (pored Crvenog kriţa) i na 

Šumanovcima.Tijekom godine mještani su posuĊivali knjige, ali i donirali vlastite, ĉime je omogućena 

posudba i onima koji su ponekad u  nemogućnosti posjetiti knjiţnicu. 

2. Program Mjesec hrvatske knjige 2020. godine 

Prošlogodišnja manifestacija „Mjeseca hrvatske knjige“bila je posvećena planetu Zemlji, u povodu 50. 

godišnjice obiljeţavanja Dana planeta Zemlje, a moto je bio Razlistaj se! I prošle godine Narodna knjiţnica i 

ĉitaonica Gunja sudjelovala je u ovoj manifestaciji, koja je trajala od 15. listopada do 15. studenoga 2020. 

godine.Program je zapoĉeo akcijom besplatne ĉlanarine za sve nove ĉlanove, koja je trajala tjedan dana.  

1) Izložba crteža 

Od 15. listopada 2020. u knjiţnici su bili postavljeni crteţi Sebastijana Ĉiĉića (27) iz Gunje. Sebastijan 

Ĉiĉić odrastao je i ţivi u Gunji gdje je i pohaĊao osnovnu školu. Opću gimnaziju završio je u Ţupanji. 

Crtanjem se bavi još od osnovne škole.  Izloţeni crteţi dio su knjige „Marinkićarije“ Ivana Marinkića-Brace 

(Gunja). 
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Slike 3. i 4. Izloţeni crteţi Sebastijana Ĉiĉića 

 
2) Upis prvašića u knjižnicu 

I prošle godine, povodom Mjeseca hrvatske knjige, knjiţnica je omogućila najmlaĊim uĉenicima OŠ 

Antun i Stjepan Radić upis u knjiţnicu. Uĉenicima 1.a i 1. c razreda omogućena je posudba knjiga na 

razdoblje od godinu dana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slike 5. i 6. Upis prvašića u knjiţnicu 

 
1) Izložba radova učenika OŠ Antun i Stjepan Radić Gunja: “Naša mala knjižnica” 

Povodom Mjeseca hrvatske knjige, dana 19. listopada 2020. godine u knjiţnici je otvorena izloţba 

radova uĉenika OŠ Antun i Stjepan Radić Gunja. Uĉeniĉki radovi dio su projekta pod nazivom “Naša mala 

knjiţnica” koji je prošle školske godine vodila knjiţniĉarka Anita Tufekĉić. Izloţeni radovi ukljuĉivali 

su:plakate, djeĉje igraĉke, kalendare.  
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Slike 7. i 8. Posjet uĉenika knjiţnici 

 
3) Mjesec hrvatske knjige: Mario Vinković – Dada (23.10.2020.) 

U petak, 23. listopada 2020. godine, s poĉetkom u 19,00 sati u Narodnoj knjiţnici i ĉitaonici Gunja, 

odrţano je predstavljanje zbirke poezije autora Maria Vinkovića – Dade. Na ovoj knjiţevnoj veĉeri govorili 

su Ivica Oršolić i Ana Jemrić iz Ţupanje, a program su popratili: prva pjevaĉka konjica „SinĊir“ iz Ţupanje te 

ţenska pjevaĉka skupina kulturno umjetniĉkog društva “Graniĉari” Gunja.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slike 9.,10. i 11. Knjiţevna veĉer 

 
 
 
 



STRANICA  75                                  SLUŽBENI VJESNIK                                        BROJ 2 
 

I. Zakljuĉak 

Osnovni cilj i misija knjiţnice temelje se na poticanju ĉitanja i ĉitateljskih navika i vještina svih dobnih 

skupina, što uvelike utjeĉe i na razvoj kvalitete ţivota općenito.  Organiziranjem susreta i rada s korisnicima, 

nastoji se pribliţiti knjiţnica mještanima, kao mjesto susreta, uĉenja i kvalitetnog provoĊenja slobodnog 

vremena. Zbog novonastale situacije oko pandemije uzrokovane korona virusom, tijek planiranih aktivnosti i 

dogaĊanja se izmijenio, no unatoĉ tome, uz poštivanje svih mjera, knjiţnica je otvorena za korisnike. U 

kolovozu su u Gunji postavljene „kućice za knjige“ ĉiju je izgradnju omogućila Općina Gunja. Tijekom 

godine knjige su se redovito izmjenjivale i posuĊivale, a mještani su takoĊer sudjelovali u ovoj akciji koja je u 

ovo vrijeme itekako imala pozitivan uĉinak. Krajem godine u knjiţnici je po drugi puta odrţana i 

manifestacija „Mjesec hrvatske knjige“ koja je ukljuĉivala razne akcije ali i dvije izloţbe i jednu knjiţevnu 

veĉer. Samim time broj korisnika se za duplo povećao u odnosu na prethodnu godinu, kao i ĉitateljske navike 

i posudba knjiga u knjiţnici.  

 

Vršiteljica duţnosti ravnateljice 

Tena Franić, mag.cult. 
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14. 

 
Temeljem ĉlanka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine 

Gunja br. 03/15) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja br. 01/18. i 01/20.), po 
provedenom postupku, Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 36. sjednici odrţanoj dana 22. veljaĉe 2021. 
godine donijelo je 

ODLUKU 
o izboru ĉlanova Savjeta mladih Općine Gunja 

 
Ĉlanak 1. 

 U Savjet mladih Općine Gunja izabrani su: 

 
Red. broj Ime i prezime člana  

Savjeta mladih 
Predložen od strane predlagatelja 

1. Irma Velagić NEFORMALNA SKUPINA MLADIH 

2. Nikolina Mikić NEFORMALNA SKUPINA MLADIH 

3. Ivan Čerkezović NEFORMALNA SKUPINA MLADIH 

4. Tomislava Čerkezović NEFORMALNA SKUPINA MLADIH 

5. Vedran Batinić NEFORMALNA SKUPINA MLADIH 

 
Ĉlanak 2. 

 

 Mandat ĉlanova Savjeta mladih Općine Gunja je tri godine, raĉunajući od dana donošenja ove 
Odluke. 

 
Ĉlanak 3. 

 

 Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih Općine Gunja biraju se iz reda ĉlanova Savjeta 
mladih Općine Gunja na naĉin odreĊen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Gunja (»Sluţbeni 
vjesnik« Općine Gunja br. 03/15). 

Ĉlanak 4. 
 

 Ĉlanovi Savjeta mladih Općine Gunja ne primaju naknadu za svoj rad. 
 Ĉlanovi savjeta mladih Općine Gunja imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na 
sjednice Savjeta mladih, kao i na druge putne troškove neposredno vezane za rad u Savjetu mladih. 
 

Ĉlanak 5. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku“ Općine Gunja, a 
objavit će se i na sluţbenoj web stranici Općine Gunja.  
 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
 
        KLASA: 023-08/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-10   
        Gunja, 22. veljaĉe 2021. godine 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                  Vlado Brkić 
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SADRŢAJ:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. II. STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gunja  
 

2. POSLOVNIK Općinskog vijeća Općine Gunja  
 

3. ODLUKA  o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine 
Gunja  
 

4. ODLUKA o Izmjeni odluke o koeficijentima za obraĉun plaće sluţbenika i namještenika Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Gunja 
 

5. ODLUKA o Izmjeni odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s podruĉja Općine Gunja u 
djeĉjim vrtićima izvan podruĉja Općine Gunja 
 

6. ODLUKA o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine (PPUO) Gunja 
 

7. ODLUKA o raspolaganju nekretninama u Poslovnoj zoni „Velebit“ u Gunji 
 

8. ODLUKA o raspisivanju javnog natjeĉaja za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni „Velebit“ 
 

9. ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog naĉelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. 
prosinca 2020. godine 
 
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAĈELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. srpnja do 31. prosinca 
2020.godine 
 

10. ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća općinskog naĉelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom 
Općine Gunja za 2020. godinu 
 

 IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAĈELNIKA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 
 OPĆINE  GUNJA ZA 2020.g. 
 

11. ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća općinskog naĉelnika o ostvarivanju Programa utroška 
sredstava od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske za 2020. godinu 
 
IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAĈELNIKA O OSTVARIVANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 
OD ZAKUPA, PRODAJE I PRIVREMENOG KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020.g. 
 

12. ANALIZA stanja sustava Civilne zaštite na podruĉju Općine Gunja u 2020. godini 
 

13. ZAKLJUĈAK o davanju prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o radu javne ustanove 
„Narodna knjiţnica i ĉitaonica Gunja“ za 2020. godinu 
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE „NARODNA KNJIŢNICA I ĈITAONICA 
GUNJA“ ZA 2020.g. 
 

14. ODLUKA o izboru ĉlanova Savjeta mladih Općine Gunja 
 

SLUŢBENI VJESNIK – Sluţbeno glasilo Općine Gunja 
 
Izdavaĉ: Općina Gunja, Vladimira Nazora 97, 32 260 Gunja – Odgovorni urednik: Anto Gutić, 
 
Općina Gunja, V. Nazora 97, 32 260 Gunja, tel. 032/882-100, 032/881-119; fax: 032/297-879
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