
       30.  oţujka 2021.godine 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 Na temelju ĉlanka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gunja (―Službeni vjesnik― Općine 
Gunja br. 03/15), Savjet mladih Općine Gunja na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 10. ožujka 
2021. donijelo je 
 

 

ODLUKU 
o izboru predsjednika Savjeta mladih Općine Gunja 

 
 
 

Ĉlanak 1. 
 

IVAN ĈERKEZOVIĆ iz Gunje, V.Nazora 188,  izabire se za predsjednika Savjeta mladih Općine Gunja. 
 

 

Ĉlanak 2. 
  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Gunja www.gunja.hr i 
u ―Službenom vjesniku― Općine Gunja. 
 
  
 
 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
              
 
        KLASA: 023-08/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-4   
        Gunja, 10. ožujka 2021. godine 
 
                    Predsjedavajući: 
 

                                  Vlado Brkić 
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2. 
 
 
 

 Na temelju ĉlanka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gunja (―Službeni vjesnik― Općine 
Gunja br. 03/15), Savjet mladih Općine Gunja na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 10. ožujka 
2021. donijelo je 
 

 

ODLUKU 
o izboru zamjenice predsjednika Savjeta mladih Općine Gunja 

 
 
 

Ĉlanak 1. 
 

 TOMISLAVA ĈERKEZOVIĆ iz Gunje, V.Nazora 151, izabire se za zamjenicu predsjednika Savjeta 
mladih Općine Gunja. 
 

 

Ĉlanak 2. 
  

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Gunja 
www.gunja.hr i u ―Službenom vjesniku― Općine Gunja. 
 
 
 
 
 
 
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
              
 
        KLASA: 023-08/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-5   
        Gunja, 10. ožujka 2021. godine 
 
                    Predsjedavajući: 
 

                                  Vlado Brkić 
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___________________________________ 
 

3.  
 
 
 

 Na temelju ĉlanka 52. Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik― Općine Gunja broj 04/19) i 

ĉlanka 47. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik― Općine Gunja, broj 01/18., 01/20. i 02/21.) naĉelnik 

Općine Gunja donosi 

     

PRAVILNIK O  PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA  

I DRUGIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GUNJA  

U SVRHU IZBORNE PROMIDŢBE POLITIĈKIH STRANAKA I NEZAVISNIH KANDIDATA KOJI 

SUDJELUJU  NA  IZBORIMA 

                                                                

Ĉlanak 1. 

 Ovim se Pravilnikom ureĊuje davanje na privremeno korištenje površina javne namjene i drugih 

nekretnina (u daljnjem tekstu: nekretnine) u vlasništvu Općine Gunja za postavljanje privremenih objekata, 

opreme za reklamiranje i oglašavanje, te plakata u svrhu izborne promidžbe politiĉkih stranaka i nezavisnih 

kandidata koji sudjeluju na izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske, za ĉlanove 

predstavniĉkog tijela Općine Gunja i izbor općinskog naĉelnika, za župana i njegove zamjenike, za ĉlanove 

vijeća i predstavnike nacionalnih manjina i za izbor ĉlanova u Europski parlament  iz Republike Hrvatske. 

 

 Ĉlanak 2. 

 Sadržaj pojmova: površina javne namjene, privremeni objekti te oprema za reklamiranje i oglašavanje 

odreĊen  je Odlukom o komunalnom redu („Službeni vjesnik― Općine Gunja broj 04/19) . 
 

Ĉlanak 3. 

 Politiĉkim subjektima iz  ĉlanka 1. ovog Pravilnika općinski naĉelnik može odobriti privremeno 

korištenje nekretnina (trgova, ulica, ploĉnika i sl.) radi promidžbe politiĉkih stranaka i kandidata te nezavisnih 

kandidata održavanjem skupova ili prigodnih manifestacija sa pozornice, te opreme za reklamiranje i 

oglašavanje (štandova i drugih pokretnih naprava, stolova i stolica i sl., plakata, reklamnih ploĉa, panoa, 

plakata na stupovima javne rasvjete) u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Odluke o komunalnom redu. 

Zabranjeno je lijepiti i postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na stablima, potpornim 

zidovima i stupovima, proĉeljima zgrada, telefonskim govornicama, ĉekaonicama javnog prijevoza, 

automobilima parkiranim na površinama javne namjene, posudama za odlaganje otpada, ogradama i 

drugim sliĉnim mjestima. 

Zabranjeno je neovlašteno postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na nekretninama u 

vlasništvu Općine odreĊenim općim aktom Općine kojim se ureĊuje davanje na korištenje javnih površina i 

drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Općine. 
 
 

Ĉlanak 4. 

 Politiĉke stranke i nezavisni kandidati podnose Općini Gunja pisani zahtjev za privremeno korištenje 

nekretnine i javne površine. 

 Pisani zahtjev podnosi se najranije od dana objave odluke nadležnog tijela o raspisanim izborima, a 

najkasnije 5 (pet) dana prije  namjeravanog korištenja javne površine. 
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 Pisani zahtjev sadrži: naziv podnositelja zahtjeva, adresu, OIB, broj raĉuna, kontakt telefon i osobu za 

kontakt, namjenu privremenog korištenja, oznaku javne površine, vrsta  opreme za reklamiranje i 

oglašavanje, mjesto postavljanja izbornih plakata, površinu u m2 i broj dana korištenja sukladno namjeni. 

                                                            

Ĉlanak 5. 

 Privremeno korištenje nekretnine neće se odobriti  podnositelju zahtjeva koji: 

1.    ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ovog Pravilnika, 

2.    ima nepodmireni dug prema Općini Gunja po bilo kojem osnovu o ĉemu su dužni priložiti potvrdu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja. 

Ĉlanak 6. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) utvrĊuje da li podnositelj 

zahtjeva ispunjava uvjete iz ĉlanka 5. ovog Pravilnika  i da li je zahtjev osnovan, te predlaže naĉelniku 

Općine Gunja donošenje odluke. 

 Na temelju Odluke naĉelnika Općine Gunja sklapa se ugovor o korištenju javne površine izmeĊu 

Općine i podnositelja zahtjeva. 

 Ukoliko više politiĉkih stranaka ili kandidata podnese zahtjev za zakup u svrhu  postavljanja 

pozornice, štanda ili druge pokretne naprave na istoj javnoj površini  u isto vrijeme, prednost ima podnositelj 

zahtjeva ĉiji je potpuni pisani zahtjev  ranije zaprimljen u Jedinstvenom upravnom odjelu.   

 Na dan sklapanja ugovora o korištenju javne površine podnositelji zahtjeva dužni su uplatiti 

ugovorenu naknadu za korištenje i garantni polog u iznosu od 500,00 kn (pet stotina kuna) na raĉun Općine, 

te o tome dostaviti dokaz u Jedinstveni upravni odjel. 

Ĉlanak 7. 

 Politiĉkim strankama i nezavisnim kandidatima pod jednakim uvjetima mogu se dati na privremeno 

korištenje stupovi javne rasvjete u svrhu postavljanja  plakata, oglasa i sl.,  uz uvjet pridržavanja odredbi 

komunalnog reda Općine Gunja. 

 Općina Gunja ne odgovara korisnicima javnih površina za štetu koja će nastati skidanjem plakata, 

prelijepljivanjem i drugim  oštećivanjima oglasa i plakata tijekom izborne promidžbe. 

Ĉlanak 8. 

 Javne površine (nekretnine) na podruĉju Općine Gunja nalaze se u jednoj zoni:  I. ZONA: naselje 

Općine Gunja. 

Ĉlanak 9. 

 Ukoliko politiĉka stranka i nezavisni kandidati koriste javne površine (nekretnine) u svrhu postavljanja 

pozornice, stolova i stolica, radi održavanja politiĉkog skupa ili manifestacije, dužni su  postaviti  ozvuĉenje i 

osigurati ĉuvare (po potrebi),  te su odgovorni  za pozornicu, ozvuĉenje i sigurnost nazoĉnih graĊana za 

vrijeme trajanja skupa, koji može trajati najduže do 22,00 sata. 
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 Korisnik javne površine dužan je istu urediti i oĉistiti u roku od 24 sata od prestanka skupa, u 

protivnom će Općina Gunja to uĉiniti po drugoj osobi, a trošak će se naplatiti iz sredstava garantnog pologa. 

Ĉlanak 10. 

 Reklamne ploĉe, panoi, oglasi i plakati na stupovima javne rasvjete moraju se ukloniti u roku 3 (tri)  

dana od dana održanih izbora, a u protivnom će ih ukloniti treća osoba na poziv Općine Gunja, a na trošak 

vlasnika/organizatora ili će se naplatiti iz sredstava garantnog pologa. 

 Neutrošena sredstva garantnog pologa vraćaju se korisniku na raĉun u roku  od 5 (pet) dana od 

ispunjenja uvjeta za povrat pologa. 

                                                                                                                               

Ĉlanak 11. 

 Visina naknade za korištenje utvrĊuje se prema namjeni za koju se nekretnina daje na privremeno 

korištenje na podruĉju Općine Gunja. 

 Visina naknade za korištenje iznosi: 

- za postavljanje pozornice, štanda, drugi pokretnih objekata (stolovi, stolice i sl.) na javnoj površini   -

   2,00 kn/m2, dnevno/m2 površine     

- za postavljanje plakata, oglasa i sl. na reklamnim ploĉama, panoima, na stupovima javne rasvjete i 

sl. -  50,00 kn po danu. 

Ĉlanak 12. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku― Općine Gunja.  

 Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o privremenom korištenju javnih 

površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Gunja u svrhu izborne promidžbe politiĉkih stranaka i 

nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima („Službeni vjesnik― Općine Gunja br. 08/15.) 

 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
           OPĆINSKI NAĈELNIK 
              
 
        KLASA: 022-05/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-27   
        Gunja, 24. ožujka 2021. godine 
 

                                             Načelnik Općine Gunja 

                                             Anto Gutić, mag.nov. 
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4. 
 
 
 

Temeljem ĉlanka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine― br. 68/18., 110/18. i 
32/20.),  ĉlanka 14. stavka 4. Odluke o obavljanju dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Općine Gunja 
(„Službeni vjesnik― Općine Gunja br. 06/17.) i ĉlanka 47. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik― Općine 
Gunja br. 01/18., 01/20. i 02/21.), a nakon prethodno dobivenog pozitivnog mišljenja Savjeta potrošaĉa 
Općine Gunja, KLASA: 363-01/21-01/01, UR.BROJ: 2212/07-21-6 od 26. ožujka 2021.godine, naĉelnik 
Općine Gunja donosi:   
  
  

Z A K L J U Ĉ A K  
o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik dimnjaĉarskih usluga  

  
  

Ĉlanak 1. 
  
 Daje se prethodna suglasnost davatelju javne usluge GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o. iz Gunje, 
Vladimira Nazora 97 na Cjenik dimnjaĉarskih usluga, koji je sastavni dio ovog Zakljuĉka.  
 

Ĉlanak 2. 
 

 Primjena Cjenika iz ĉlanka 1. ovog Zakljuĉka poĉinje 01. travnja 2021.godine. 
 
  

Ĉlanak 3. 
  
 Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku― Općine Gunja a 
primjenjuje se od 01.travnja 2021.godine.  
  
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
           OPĆINSKI NAĈELNIK 
              
 
        KLASA: 363-01/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-7   
        Gunja, 29. ožujka 2021. godine 
 

                                             Načelnik Općine Gunja 

                                             Anto Gutić, mag.nov. 
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04 00 00   DIMNJAČARSTVO

stopa: iznos:

04 00 01   Čišćenje ili pregled dimnjaka - ložište na kruta i tekuća

  goriva (2 puta godišnje) kom 1 24,00 kn 25% 6,00 kn 30,00 kn

04 00 02   Čišćenje ili pregled dimnjaka - ložište na plin 

   (1 put godišnje) kom 1 20,00 kn 25% 5,00 kn 25,00 kn

04 00 03   Čišćenje štednjaka ili peći kom 1 32,00 kn 25% 8,00 kn 40,00 kn

04 00 04   Čišćenje centralne peći kom 1 40,00 kn 25% 10,00 kn 50,00 kn

04 00 05   Ostale usluge (vaĎenje čaĎe iz sabirnice dimnjaka, 

  spaljivanje dimnjaka i drugo) sat 1 48,00 kn 25% 12,00 kn 60,00 kn

04 00 06   Pregled dimovodnih objekata izvan uporabe kom 1 20,00 kn 25% 5,00 kn 25,00 kn

04 00 07   Vanredni dolazak po pozivu korisnik 1 32,00 kn 25% 8,00 kn 40,00 kn

04 00 08   Pregled dimnjaka i izdavanje atesta kom 1 250,00 kn 25% 62,50 kn 312,50 kn

  Cijene se primjenjuju od: 01.04.2021.

Ukupno:
PDV

ŠIFRA   NAZIV ROBE - MATERIJALA - USLUGE J.mj. Kol. Cijena

CJENIK KOMUNALNIH USLUGA

              GUNJANSKA ČISTOĆA  d.o.o.

                                                                                                        dimnjačar:           091/7827-291

     ul. Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja; OIB:46007078487         

     e-mail: gunjanska.cistoca@gmail.com                                       tehnička služba: 091/4114-201

     IBAN: HR 6423600001102720535                                             računovodstvo:    032/881-377
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5. 
 
 
 
 

 Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine― br. 
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), 
ĉlanka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine― br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i 
ĉlanka 29.  Statuta Općine Gunja (―Službeni vjesnik‖ Općine Gunja br. 01/18., 01/20. i 02/21.) Općinsko 
vijeće Općine Gunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 29. ožujka  2021.godine donosi: 

 
Program mjera pomoći gospodarstvu za 2021.godinu 

(za vrijeme krize izazvane COVID 19); 

  Posebni oblici poticanja poduzetništva 

 

1. Obzirom na situaciju nastalu proširenjem epidemije virusa COVID 19 ĉije se djelovanje znaĉajno 

odražava na gospodarske aktivnosti poduzetnika na podruĉju cijele Republike Hrvatske pa tako i Općine 

Gunja, a s ciljem pomoći poduzetnicima, obrtnicima i graĊanima implementiraju se odgovarajuće 

gospodarske mjere pomoći i za 2021.godinu. U nastavku navedene mjere odnose se na podruĉja iz 

djelokruga rada Općine Gunja na koje JLS ima mogućnost utjecaja.  

 

Tablica 1. Mjera: Oslobađanje poduzetnika od obveze plaćanja komunalne naknade 

Mjera OslobaĊanje poduzetnika od obveze plaćanja komunalne naknade 

Ciljevi 
Pružanje pomoći poduzetnicima i obrtnicima ĉije je poslovanje pogoĊeno krizom izazvanom 

epidemijom virusa COVID 19 

Nositelj Općina Gunja 

Korisnici Pravne i fiziĉke osobe/obrtnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost na podruĉju Općine Gunja 

Provedba 

Odobrava se potpuno oslobaĊanje obveze plaćanja komunalne naknade za mjesece sijeĉanj, 

veljaĉa, oţujak, travanj, svibanj i lipanj 2021. godine poduzetnicima — pravnim i fiziĉkim 

osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti ĉiji se rad obustavlja ili limitira mjerama 

Stožera Civilne zaštite RH.  
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 2. Mjera: Oslobađanje poduzetnika i obrtnika od obveze plaćanja zakupnine za javne površine 

Mjera OslobaĊanje poduzetnika od obveze plaćanja zakupnine za javne površine 

Ciljevi 
Pružanje pomoći poduzetnicima i obrtnicima ĉije je poslovanje pogoĊeno krizom izazvanom 

epidemijom virusa COVID 19 

Nositelj Općina Gunja 

Korisnici Pravne i fiziĉke osobe/obrtnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost na podruĉju Općine Gunja 

Provedba 

Obveznici plaćanja zakupa javnih površina oslobaĊaju se obveza plaćanja zakupnine za javne 

površine, za mjesece: oţujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad 

2021. godine.   
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Tablica 3. Mjera: Obustavljanje pokretanja postupaka prisilne naplate 

Mjera Obustavljanje pokretanja postupaka prisilne naplate 

Ciljevi 
Pružanje pomoći poduzetnicima i obrtnicima ĉije je poslovanje pogoĊeno krizom izazvanom 

epidemijom virusa COVID 19 

Nositelj Općina Gunja 

Korisnici Pravne i fiziĉke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na podruĉju Općine Gunja 

Provedba 

U razdoblju koje se odnosi na mjesece: sijeĉanj, veljaĉu, oţujak, travanj, svibanj i lipanj 

2021. godine, odnosno za proglašeni period obustave rada, obustavlja se pokretanje 

postupaka prisilne naplate  potraživanja Općine Gunja.  

 

2. Ovaj Program mjera stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku― Općine 

Gunja. 

 
 
 
 
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
              
 
        KLASA: 021-05/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-11   
        Gunja, 29. ožujka 2021. godine 
 

                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                                          Vlado Brkić 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________

______________________ 
 
 

6. 
 
 
 

 Na temelju ĉlanka 10. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine― br. 20/18., 
115/18. i 98/19.) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja (»Službeni vjesnik Općine Gunja«, broj 01/18., 01/20. i 
02/21.), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine donijelo 
je: 
 

Z A K LJ U Ĉ A K  

I. 

  Ovim Zakljuĉkom prihvaća se Izvješće općinskog naĉelnika o primjeni agrotehniĉkih mjera na 
podruĉju Općine Gunja u 2020.godini.  

II. 

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

  

III. 

  Ovaj zakljuĉak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku‖ Općine Gunja.  
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         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
              
 
        KLASA: 320-02/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-9   
        Gunja, 29. ožujka 2021. godine 
 

                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                                          Vlado Brkić 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

7. 
 
 
 

Na temelju ĉlanka 10. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine―, broj 20/18, 

115/18 i 98/19) i ĉlanka 47. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik― Općine Gunja broj 01/18, 01/20 i 

02/21.) općinski naĉelnik Općine Gunja podnosi 

 

 
IZVJEŠĆE 

o primjeni agrotehniĉkih mjera na podruĉju Općine 

Gunja u 2020. godini 

 

 
Ĉlanak 1. 

 
Općinsko vijeće Općine Gunja donijelo je dana 15. studenog 2019. godine Odluku o agrotehniĉkim 

mjerama i mjerama za ureĊenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na 

poljoprivrednom zemljištu na podruĉju Općine Gunja (»Službeni vjesnik« Općine Gunja br. 11/19 – u 

daljnjem tekstu: Odluka o agrotehniĉkim mjerama). Odredbama Odluke o agrotehniĉkim mjerama 

propisane su agrotehniĉke mjere u sluĉajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu 

poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za ureĊenje i 

održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na podruĉju 

Općine Gunja. Navedenim  agrotehniĉkim mjerama smatraju se minimalna razina obrade i održavanja 

poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka, sprjeĉavanje zakorovljenosti i obrastanja 

višegodišnjim raslinjem, suzbijanje organizama štetnih za bilje, gospodarenje biljnim ostacima, održavanje 

organske tvari i humusa u tlu, održavanje povoljne strukture tla, zaštita od erozije i održavanje plodnosti 

tla. 

 
Ĉlanak 2. 

 
Na podruĉju Općine Gunja postoji ukupno 1938 ha poljoprivrednog zemljišta u smislu Odluke iz 

ĉlanka 1. ovog Izvješća, što predstavlja 62,39% ukupne površine Općine, koje prema  popisu stanovništva 

iz 2011. godine iznosi 3106 ha. U vlasništvu Republike Hrvatske se nalazi ukupno 743,87 ha 

poljoprivrednog zemljišta. 
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Ĉlanak 3. 
 

Komunalni redar – referent Općine Gunja izdavao je usmena upozorenja, dok rješenja i obvezne 

prekršajne naloge nije izdavao. Upozorenja su izdana radi neodržavanja voćnjaka, radi ambrozije, 

orezivanja i rušenja drveća koje ometa normalno odvijanje prometa. Veliki problem oko provedbe 

agrotehniĉkih mjera predstavljaju neriješeni imovinsko pravni odnosi, jer su u katastru i zemljišnim 

knjigama ĉesto upisani vlasnici ili posjednici nepoznati ili s nepoznatim adresama. 

 
Ĉlanak 4. 

 
Općina Gunja je tijekom 2020. godine putem službene web stranice obavještavala o obvezi 

redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta, a posebno o uklanjanju korova ambrozije tokom cvatnje.  

 

Ĉlanak 5. 

 
Sastavni dio ovog izvješća ĉini Obrazac 1. izraĊen sukladno ĉlanku 4. Pravilnika o agrotehniĉkim 

mjerama („Narodne novine― br. 22/19). 

 

Izvješće o primjeni agrotehniĉkih mjera na podruĉju Općine Gunja u 2020. godini objaviti će se u 

»Službenom vjesniku« Općine Gunja, a dostaviti će se Ministarstvu poljoprivrede RH i Hrvatskoj agenciji 

za poljoprivredu i hranu. 

 
 
 
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
           OPĆINSKI NAĈELNIK 
              
 
        KLASA: 320-02/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-4   
        Gunja, 09. ožujka 2021. godine 
 

                                             Načelnik Općine Gunja 

                                             Anto Gutić, mag.nov. 
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ŽUPANIJA: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 

  OPĆINA: GUNJA 
   Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta na području Općine Gunja: 1938 ha 

 
PRIKAZ AGROTEHNIČKIH MJERA I NJIHOVA PROVEDBA NA PODRUČJU OPĆINE/GRADA _GUNJA_ZA  2020. GODINU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Redni 

broj

Naziv agrotehničkih 

mjera:
Da li se mjera 

provodi, da/ne

Nosioci nadzora 

provedbe mjera na 

terenu osobe

Broj 

nadzora

Broj postupanja 

(opomene/pisana 

upozorenja/ostalo)

Aktivne mjere 

poticanja provedbe 

agrotehničkih 

mjera od strane 

općina Gunja

Problemi u provedbi Pravilnika o 

agrotehničkim mjerama na terenu

NAPOMENA/OBRAZL

OŽENJE (određene 

specifičnosti za 

područje jedinice 

lokalne samouprave)

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

minimalna razina 

obrade i održavanja 

poljoprivrednog 

zemljišta povoljnim 

za uzgoj biljaka DA komunalni redar 10 5

web-stranica 

općine i suradnja sa 

savjetodavnom 

službom 0 0

2.

sprječavanje 

zakorovljenosti i 

obrastanja 

višegodišnjim 

raslinjem DA komunalni redar 6 3

web-stranica 

općine i suradnja sa 

savjetodavnom 

službom

Veliki problem oko provedbe 

agrotehničkih mjera predstavljaju 

neriješeni imovinsko pravni odnosi, jer 

su u katastru i zemljišnim knjigama često 

upisani vlasnici ili posjednici nepoznati 

ili s nepoznatim adresama. 0
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3.
suzbijanje biljnih 

bolesti i štetnika, DA komunalni redar 2 0

web-stranica 

općine i suradnja sa 

savjetodavnom 

službom 0 0

4.
postupanje s biljnim 

ostatcima DA komunalni redar 2 2

web-stranica 

općine i suradnja sa 

savjetodavnom 

službom 0 0

5.
održavanje organske 

tvari i humusa u tlu, DA komunalni redar 2 0

web-stranica 

općine i suradnja sa 

savjetodavnom 

službom 0 0

6.
održavanje povoljne 

strukture tla DA komunalni redar 2 0

web-stranica 

općine i suradnja sa 

savjetodavnom 

službom 0 0

7. zaštita od erozije DA komunalni redar 1 0

web-stranica 

općine i suradnja sa 

savjetodavnom 

službom 0 0

8.
gnojidba mineralnim i 

organskim gnojivima DA komunalni redar 6 0

web-stranica 

općine i suradnja sa 

savjetodavnom 

službom 0 0

9.
odvodnje i 

navodnjavanje DA komunalni redar 2 0

web-stranica 

općine i suradnja sa 

savjetodavnom 

službom 0 0
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8. 

 
 Na temelju ĉlanka 12. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine― br. 20/18., 
115/18. i 98/19.) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja (»Službeni vjesnik Općine Gunja«, broj 01/18., 01/20. i 
02/21.), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine donijelo 
je: 
 

Z A K LJ U Ĉ A K 

  

I. 

  Ovim Zakljuĉkom prihvaća se Izvješće općinskog naĉelnika o primjeni mjera za ureĊivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na podruĉju Općine Gunja u 2020.godini.  

   

II. 

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

  

III. 

  Ovaj zakljuĉak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku‖ Općine Gunja.  

 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
              
 
        KLASA: 320-02/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-10   
        Gunja, 29. ožujka 2021. godine 
 

                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                                          Vlado Brkić 
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9. 

 
Na temelju ĉlanka 12. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine―, broj 20/18, 

115/18 i 98/19) i ĉlanka 47. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik― Općine Gunja broj 01/18., 01/20. i 

02/21.) općinski naĉelnik Općine Gunja podnosi 

 
IZVJEŠĆE 

o primjeni mjera za ureĊivanje i odrţavanje poljoprivrednih rudina  

                   na podruĉju Općine Gunja 

 u 2020. godini 

 
I. 

 
Općinsko vijeće Općine Gunja donijelo je dana 15. studenog 2019. godine Odluku o agrotehniĉkim 

mjerama i mjerama za ureĊenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na 

poljoprivrednom zemljištu na podruĉju Općine Gunja (»Službeni vjesnik« Općine Gunja br. 11/19 – u 

daljnjem tekstu: Odluka o agrotehniĉkim mjerama). Odredbama Odluke o agrotehniĉkim mjerama 

propisane su mjere za ureĊivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Navedenim mjerama smatraju se 

održavanje živica i meĊa, održavanje poljskih putova, ureĊivanje i održavanje kanala, sprjeĉavanje 

zasjenjivanja susjednih meĊa te sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa. 

 
II. 

Komunalni redar – referent Općine Gunja izdavao je usmena upozorenja, dok rješenja i obvezne 

prekršajne naloge nije izdavao. Upozorenja su izdavana radi neodržavanja meĊa (zakorovljena ili slabo 

vidljiva, oštećena meĊa) i radi sužavanja poljskih putova.  

Općina Gunja je u 2020.godini uložila znatna sredstva u ureĊenje i održavanje poljskih putova te u 

ureĊenje kanalske mreže koji su u nadležnosti Općine Gunja. 

Ostale mjere su vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta poštivali. 

 
III. 

 
Općina Gunja je tijekom 2020. godine putem službene web stranice obavještavala o obvezi 

pridržavanja mjera propisanih ovom Odlukom.   

 
IV. 

 

Ovo Izvješće objaviti će se u »Službenom vjesniku« Općine Gunja, a dostaviti će se Ministarstvu 

poljoprivrede RH i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. 

 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
           OPĆINSKI NAĈELNIK 
              
 
        KLASA: 320-02/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-5   
        Gunja, 09. ožujka 2021. godine 
 

                                             Načelnik Općine Gunja 

                                             Anto Gutić, mag.nov. 
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10. 
 

Na temelju ĉlanka 31. stavka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine― broj 20/18., 115/18. i 
98/19)  i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik― Općine Gunja br. 01/18., 01/20. i 02/21.), 
Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine donijelo je 
 

 
ODLUKU   

o III. izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta  

u vlasništvu Republike Hrvatske  

na podruĉju Općine Gunja 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

Ovom Odlukom mijenja se ĉlanak 1. Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na podruĉju Općine Gunja („Službeni vjesnik― Općine Gunja br. 03/19., 9/20. i 

15/20.) tako da isti sada glasi: 

 

„Ovom Odlukom za članove Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Gunja imenuju se:  

1. Marija Mudrinić, dipl.iur., predsjednik  

2. Dubravka Gvozdić, dipl.ing.polj., član 

3. Vlatko Brozović, dipl.ing.geod., član  

4. Draženka Kelava, član,  

5. Stipica Mišura, član.“  

 

Ĉlanak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku― Općine Gunja.     
 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
              
 
        KLASA: 320-02/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-11   
        Gunja, 29. ožujka 2021. godine 
 

                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                                          Vlado Brkić 
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11. 

 
Na temelju ĉlanka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine― broj 20/18., 

115/18. i 98/19.) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik― Općine Gunja br. 01/18., 01/20. i 

02/21.), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine donijelo 

je: 

 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE   

o imenovanju Povjerenstva za uvoĊenje u posjed poljoprivrednog zemljišta  

u vlasništvu Republike Hrvatske  

na podruĉju Općine Gunja 

 

Ĉlanak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se ĉlanak 1. Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvoĊenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruĉju Općine Gunja („Službeni vjesnik― 

Općine Gunja br. 12/20., dalje u tekstu: Odluka) tako da isti sada glasi: 

 

„ Ovom Odlukom za članove Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Gunja imenuju se:  

 

1. Marija Mudrinić, dipl.iur., član  

2. Dubravka Gvozdić, dipl.ing.polj., član  

3. Vlatko Brozović, dipl.ing.geod., član. „  

 

Ĉlanak 2. 

U preostalom dijelu odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.  

 

Ĉlanak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku― Općine Gunja.               

 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
              
 
        KLASA: 320-02/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-12   
        Gunja, 29. ožujka 2021. godine 
 

                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                                          Vlado Brkić 
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12. 

 
 Na temelju ĉlanka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama ( „Narodne novine― 

broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19 ) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja (»Službeni vjesnik Općine Gunja«, broj 

01/18, 01/20 i 02/21), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. 

godine donijelo je; 

  

Z A K LJ U Ĉ A K 

  

I. 

  Ovim Zakljuĉkom prihvaća se Izvješće općinskog naĉelnika o utrošku sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u prostoru za 2020. godinu.  

  

II. 

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

  

III. 

  Ovaj zakljuĉak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku‖ Općine Gunja.  

 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
              
 
        KLASA: 361-01/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-15   
        Gunja, 29. ožujka 2021. godine 
 

                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                                          Vlado Brkić 
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13.  

 
 Na temelju ĉlanka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama ( „Narodne novine― 

broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19 ) i ĉlanka 47. Statuta Općine Gunja (»Službeni vjesnik Općine Gunja«, broj 

01/18 i 01/20), Općinski naĉelnik donosi:  

IZVJEŠĆE   

o utrošku sredstava od naknade za zadrţavanje nezakonito  izgraĊenih zgrada u prostoru za 2020. 

godinu 

   

I. Trideset posto sredstava naknade prihod su proraĉuna Općine Gunja ĉije upravno tijelo donosi 

rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tog upravnog tijela.  

 Trideset posto sredstva naknade prihod su proraĉuna Općine Gunja na ĉijem se podruĉju nezakonito 

izgraĊena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i 

kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju podruĉja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje 

infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi Općinsko 

vijeće Općine Gunja. 

II. Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u prostoru za 

2020.godinu („Službeni vjesnik― Općine Gunja br. 09/20. i 15/20) planiran je prihod po ovoj osnovi u iznosu 

od 1.400,00 kuna.  Ukupno realizirani prihodi u 2020. godini po ovoj osnovi ostvaren je u iznosu od 1.368,96 

kuna, a utrošen je u program; III. izrada izmjene Prostornog plana ureĊenja Općine Gunja (R 251).    

 IV. Ovo Izvješće o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje  nezakonito izgraĊenih zgrada u 

prostoru za 2020. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku― Općine Gunja nakon usvajanja Općinskog 

vijeća.  

 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
           OPĆINSKI NAĈELNIK 
              
 
        KLASA: 361-01/21-01/01   
        URBROJ: 2212/07-21-14   
        Gunja, 23. ožujka 2021. godine 
 

                                             Načelnik Općine Gunja 

                                             Anto Gutić, mag.nov. 
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14. 

 
Na temelju ĉlanka 69. Zakona o šumama ( „Narodne novine― broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20 ) i 

ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja (»Službeni vjesnik Općine Gunja«, broj 01/18, 01/20 i 02/21), Općinsko 

vijeće Općine Gunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine donijelo je; 

  

Z A K LJ U Ĉ A K 

  

I. 

  Ovim Zakljuĉkom prihvaća se Izvješće općinskog naĉelnika o utrošku sredstava šumskog doprinosa 
za 2020. godinu.  

  

II. 

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

  

III. 

  Ovaj zakljuĉak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku‖ Općine Gunja.  

 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
              
 
        KLASA: 021-05/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-12   
        Gunja, 29. ožujka 2021. godine 
 

                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                                          Vlado Brkić 
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15. 

 
 Na temelju ĉlanka 69. Zakona o šumama ( „Narodne novine― broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20 

) i ĉlanka 47. Statuta Općine Gunja (»Službeni vjesnik Općine Gunja«, broj 01/18 i 01/20), Općinski naĉelnik 

donosi:  

IZVJEŠĆE   

o utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 2020. godinu 

   

I. Sredstva šumskoga doprinosa uplaćuju se na poseban raĉun jedinice lokalne samouprave podruĉja 

na kojem je obavljena sjeĉa šume i koriste se iskljuĉivo za financiranje izgradnje i održavanja komunalne 

infrastrukture. 

II. Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.godinu („Službeni vjesnik― Općine Gunja 

br. 09/20. i 15/20.) planiran je prihod po ovoj osnovi u iznosu od 235.000,00 kuna.   

 Ukupno realizirani prihodi u 2020. godini po ovoj osnovi ostvaren je u iznosu od 234.948,32 kuna, a 

utrošen je u Program graĊenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu; projekt izgradnje nerazvrstane 

ceste u ulici Hrastova (R 432).     

 IV. Ovo Izvješće o utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 2020. godinu objavit će se u „Službenom 

vjesniku― Općine Gunja nakon usvajanja Općinskog vijeća.  

 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
           OPĆINSKI NAĈELNIK 
              
 
        KLASA: 022-05/21-01/01   
        URBROJ: 2212/07-21-24   
        Gunja, 23. ožujka 2021. godine 
 

                                             Načelnik Općine Gunja 

                                             Anto Gutić, mag.nov. 
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16. 

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

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i ĉlanka 
29. Statuta Općine Gunja (''Službeni vjesnik'' Općine Gunja br. 01/18., 01/20. i 02/21.), Općinsko vijeće 
Općine Gunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine donijelo je 
 

ODLUKA  
o davanju na korištenje plastenika trgovaĉkom društvu CERJANI j.d.o.o.  

za obavljanje registrirane djelatnosti 
 

Ĉlanak 1. 
 

 Ovom Odlukom Općina Gunja daje na korištenje 8 komada plastenika 5x30 m (150 m2) sa 
pripadajućom opremom trgovaĉkom društvu u vlasništvu Općine Gunja; CERJANI j.d.o.o., Gunja, V. Nazora 
97, OIB: 36511150147 (u daljnjem tekstu: Korisnik), na neodreĊeno vrijeme, bez naknade. 
 Plastenici i oprema iz prethodnog stavka ovog ĉlanka daju se na korištenje za razvoj i obavljanje 
korisnikove registrirane djelatnosti; poljoprivredna djelatnost i u druge svrhe se ne smije koristiti.   
 

Ĉlanak 2. 
 

 Ovlašćuje se općinski naĉelnik na sklapanje ugovora o korištenju predmetnih plastenika i pripadajuće 
opreme pod uvjetima iz ove Odluke, a kojim će se detaljno urediti meĊusobna prava i obveze izmeĊu Općine 
Gunja i Korisnika. 
 Korisnik ne smije prenijeti prava ili obveze po sklopljenom ugovoru o korištenju iz prethodnog stavka 
ovog ĉlanka na treće osobe, niti otuĊiti plastenike, dijelove ili opremu ili vršiti bilo kakve preinake na 
plastenicima bez prethodne pisane suglasnosti Općine Gunja. 
 Korisnik snosi tekuće troškove održavanja plastenika i opreme, dok troškove otklanjanja kvarova na 
opremi (mehaniĉka oštećenja folije, konstrukcije plastenika i sl.) koji nisu posljedica nestruĉne uporabe snosi 
Općina Gunja.  
  

Ĉlanak 3. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku― Općine Gunja. 
 
 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
              
 

        KLASA: 021-05/21-01/01 

        URBROJ: 2212/07-21-13   
        Gunja, 29. ožujka 2021. godine 
 

                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                                          Vlado Brkić 
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17. 

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

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), ĉlanka 
5. Odluke o komunalnim djelatnostima na podruĉju Općine Gunja („Službeni vjesnik― Općine Gunja br. 
02/19.) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja (''Službeni vjesnik'' Općine Gunja br. 01/18., 01/20. i 02/21.), 
Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine donijelo je 
 

ODLUKA  
o davanju na korištenje traktora i kranske kosilice trgovaĉkom društvu GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o.  

za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti 
 

Ĉlanak 1. 
 

 Ovom Odlukom Općina Gunja daje na korištenje traktor; marka tip i model: MCCORMICK X6.35, 
vrsta vozila: T, registarske oznake: ZG8517HK, broj šasije: ZNZ1E3ZCOLOO42015, godina proizvodnje: 
2020., snaga u kW: 88 i pripadajuću kransku kosilicu, trgovaĉkom društvu u vlasništvu Općine Gunja; 
GUNJANSKA ĈISTOĆA d.o.o., Gunja, V. Nazora 97, OIB: 46007078487 (u daljnjem tekstu: Korisnik), na 
neodreĊeno vrijeme, bez naknade. 
 Vozilo se daje na korištenje za obavljanje komunalnih djelatnosti povjerenih Korisniku Odlukom o 
komunalnim djelatnostima na podruĉju Općine Gunja („Službeni vjesnik― Općine Gunja br. 02/19.) i u druge 
svrhe se ne smije koristiti.   
 

Ĉlanak 2. 
 

 Ovlašćuje se općinski naĉelnik na sklapanje ugovora o korištenju  predmetnog traktora i kranske 
kosilice pod uvjetima iz ove Odluke, a kojim će se detaljno urediti meĊusobna prava i obveze izmeĊu Općine 
Gunja i Korisnika. 
 Korisnik ne smije prenijeti prava ili obveze po sklopljenom ugovoru o korištenju iz prethodnog stavka 
ovog ĉlanka na treće osobe, niti otuĊiti vozilo, dijelove ili opremu ili vršiti bilo kakve preinake na vozilu bez 
prethodne pisane suglasnosti Općine Gunja. 
 Korisnik snosi troškove goriva i troškove tekućeg održavanja vozila, dok troškove tehniĉkog pregleda i 
registracije kao i troškove otklanjanja kvarova koji nisu posljedica nestruĉne uporabe vozila snosi Općina 
Gunja.  
  

Ĉlanak 3. 
 

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

 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
              
 

        KLASA: 021-05/21-01/01 

        URBROJ: 2212/07-21-14   
        Gunja, 29. ožujka 2021. godine 
 

                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                                          Vlado Brkić 
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18. 

 
 Na temelju ĉlanka 30. Odluke o upravljanju grobljima na podruĉju Općine Gunja („Službeni vjesnik― 

Općine Gunja br. 06/17.) i ĉlanka 29. Statuta Općine Gunja (»Službeni vjesnik Općine Gunja«, broj 01/18, 

01/20 i 02/21), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine 

donijelo je; 

  

Z A K LJ U Ĉ A K 

  

I. 

  Ovim Zakljuĉkom daje se suglasnost Upravi groblja na Plan održavanja groblja na podruĉju Općine 
Gunja za 2021.godinu. 

II. 

 Sastavni dio ovog Zakljuĉka ĉini Plan iz toĉke I. ovog Zakljuĉka (Ur.broj: 2-1/2021 od 19.01.2021. 
godine).   

  

III. 

  Ovaj zakljuĉak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku‖ Općine Gunja.  

 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GUNJA 
             OPĆINSKO VIJEĆE 
              
 
        KLASA: 363-02/21-01/01 
        URBROJ: 2212/07-21-8   
        Gunja, 29. ožujka 2021. godine 
 

                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                                          Vlado Brkić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRANICA  25                                 SLUŽBENI VJESNIK                                          BROJ 3 
 
 

 
 



STRANICA  26                                 SLUŽBENI VJESNIK                                          BROJ 3 
 
SADRŽAJ:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. ODLUKA o izboru predsjednika Savjeta mladih Općine Gunja  
 

2. ODLUKA o izboru zamjenice predsjednika Savjeta mladih Općine Gunja 
 

3. PRAVILNIK o privremenom korištenju javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Gunja 
u svrhu izborne promidžbe politiĉkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima 
 

4. ZAKLJUĈAK o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik dimnjaĉarskih usluga – CJENIK 
DIMNJAĈARSKIH USLUGA 
 

5. PROGRAMA MJERA pomoći gospodarstvu za 2021.g.(za vrijeme krize izazvane COVID-19); 
Posebni oblici poticanja poduzetništva 
 

6. ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća općinskog naĉelnika o primjeni agrotehniĉkih mjera na 
posdruĉju Općine Gunja u 2020. Godini 
 

7. IZVJEŠĆE o primjeni agrotehniĉkih mjera na podruĉju Općine Gunja u 2020. Godini 
 

8. ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća općinskog naĉelnika o primjeni mjera za ureĊivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na podruĉju Općine Gunja u 2020. godini 
 

9. IZVJEŠĆE o primjeni mjera za ureĊivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na podruĉju Općine 
Gunja u 2020. godini 
 

10. ODLUKA o III. izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske na podruĉju Općine Gunja 
 

11. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvoĊenje u posjed poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruĉju Općine Gunja 
 

12. ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća općinskog naĉelnika o utrošku sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u prostoru za 2020. godinu 
 

13. IZVJEŠĆE o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito  izgraĊenih zgrada u 

prostoru za 2020. godinu 

 

14. ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća općinskog naĉelnika o utrošku sredstava od šumskog 

doprinosa za 2020. godinu 

 

15. IZVJEŠĆE o utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 2020. godinu 

 

16. ODLUKA o davanju na korištenje plastenika trgovaĉkom društvu CERJANI j.d.o.o. za 

obavljanje registrirane djelatnosti 

 

17. ODLUKA o davanju na korištenje traktora i kranske kosilice trgovaĉkom društvu GUNJANSKA 

ĈISTOĆA d.o.o. za obvaljanje povjerenih komunalnih djelatnosti 
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18. ZAKLJUĈAK o davanju suglasnosti Upravi groblja na Plan održavanja groblja na podruĉju 

Općine Gunja za 2021. godinu 
 

PLAN ODRŢAVANJA GROBLJA NA PODRUĈJU OPĆINE GUNJA ZA 2021.g. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLUŢBENI VJESNIK – Sluţbeno glasilo Općine Gunja 
 
Izdavač: 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



 


	PRAVILNIK O  PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA
	I DRUGIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GUNJA  U SVRHU IZBORNE PROMIDŽBE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH KANDIDATA KOJI SUDJELUJU  NA  IZBORIMA
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	Pisani zahtjev sadrži: naziv podnositelja zahtjeva, adresu, OIB, broj računa, kontakt telefon i osobu za kontakt, namjenu privremenog korištenja, oznaku javne površine, vrsta  opreme za reklamiranje i oglašavanje, mjesto postavljanja izbornih plakata...
	Članak 5.
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	Članak 6.
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	Općina Gunja ne odgovara korisnicima javnih površina za štetu koja će nastati skidanjem plakata, prelijepljivanjem i drugim  oštećivanjima oglasa i plakata tijekom izborne promidžbe.
	Članak 8.
	Javne površine (nekretnine) na području Općine Gunja nalaze se u jednoj zoni:  I. ZONA: naselje Općine Gunja.
	Članak 9.
	Ukoliko politička stranka i nezavisni kandidati koriste javne površine (nekretnine) u svrhu postavljanja pozornice, stolova i stolica, radi održavanja političkog skupa ili manifestacije, dužni su  postaviti  ozvučenje i osigurati čuvare (po potrebi),...
	Korisnik javne površine dužan je istu urediti i očistiti u roku od 24 sata od prestanka skupa, u protivnom će Općina Gunja to učiniti po drugoj osobi, a trošak će se naplatiti iz sredstava garantnog pologa.
	Članak 10.
	Reklamne ploče, panoi, oglasi i plakati na stupovima javne rasvjete moraju se ukloniti u roku 3 (tri)  dana od dana održanih izbora, a u protivnom će ih ukloniti treća osoba na poziv Općine Gunja, a na trošak vlasnika/organizatora ili će se naplatiti...
	Neutrošena sredstva garantnog pologa vraćaju se korisniku na račun u roku  od 5 (pet) dana od ispunjenja uvjeta za povrat pologa.                                                                                                                         ...
	Članak 11.
	Visina naknade za korištenje utvrđuje se prema namjeni za koju se nekretnina daje na privremeno korištenje na području Općine Gunja.  Visina naknade za korištenje iznosi:
	- za postavljanje pozornice, štanda, drugi pokretnih objekata (stolovi, stolice i sl.) na javnoj površini   -   2,00 kn/m2, dnevno/m2 površine
	- za postavljanje plakata, oglasa i sl. na reklamnim pločama, panoima, na stupovima javne rasvjete i sl. -  50,00 kn po danu.
	Članak 12.
	Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.
	Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o privremenom korištenju javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Gunja u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima („Slu...
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