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Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« 

broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 19. Statuta Općine Gradište (»Službeni vjesnik» 

Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/09. i 3/13.), Općinsko vijeće na svojoj 9. sjednici 

održanoj dana 09.03.2015. godine  d o n o s i 

O D L U K U 
o sufinanciranju troškova boravka djece u 

dječjim vrtićima 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se postupak sufinanciranja troškova smještaja djece s područja Općine 

Gradište u dječje vrtiće u Općini Gradište i izvan područja Općine Gradište.  

Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u dječje vrtiće na području Općine Gradište i 

izvan područja Općine Gradište ostvaruju roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih 

vrtića), hrvatski državljani, s prebivalištem na području Općine Gradište, najmanje 6 mjeseci 

prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava iz ove Odluke. 

Korisnici usluga dječjih vrtića u obvezi su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradište, u 

svrhu ostvarenja prava iz ove Odluke podnijeti pismeni zahtjev, uz prilaganje sljedećih dokaza:  

- izvod iz matične knjige rođenih za djecu,  

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) oba roditelja odnosno skrbnika i 

dijete koje se upisuje u vrtić, 

- preslika osobne iskaznice za oba roditelja.  

Isprave iz stavka 2. ovog članka dostavljaju se u preslici, uz obvezu dostave izvornika na uvid. 

Korisnici usluga, u obvezi su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradište, ODMAH 

prijaviti svaku promjenu prebivališta (potvrda o promjeni prebivališta). 

U protivnom, korisnici usluga koji ne postupe sukladno stavku 3. ovog članka, gube pravo na 

sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima. 

Članak 3. 

Općina Gradište sudjeluje u sufinanciranju troškova boravka u dječjim vrtićima u iznosu od 

400,00 kuna mjesečno, a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snosit će 

roditelji korisnici usluga dječjih vrtića.  

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Vuk.-srijemske 

županije».   

  

    REPUBLIKA HRVATSKA                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                                    Ivan Čolakovac 
       OPĆINA GRADIŠTE 
       OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 402-07/15-01/01 

URBROJ: 2212/06-02-15-1 

U Gradištu, 09.03.2015.  
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KLASA: 400-04/15-01/01 
URBROJ: 2212/06-02-15-1 
U Gradištu, 09.03.2015. 

 

Temeljem članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (reginalnoj) samoupravi 

(«Narodne novine» broj 19/13 – pročišćeni tekst), te članka 47. Statuta Općine Gradište 

(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/09 i 03/13) i članka 88. 

Poslovnika Općinskog Vijeća («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije, br. 

12/09. i 2/11.),  Općinsko Vijeće  na svojoj 9. sjednici održanoj dana 09.03.2015. godine  

d o n o s i : 

 

O D L U K U 
o usvajanju izvješća načelnika Općine Gradište 

za period od  01.07.-31.12.2014. godine 
 

Članak 1. 

 

 Usvaja se izvješće načelnika Općine Gradište za period od 01.07.-31.12.2014. 

godine. 

Članak 2. 

 

 Izvješće o radu načelnika Općine Gradište je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

 Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 

    
  

PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
                 Ivan Čolakovac 

 
DOSTAVITI:                    

1. Službeno glasilo – radi objave 

2. Zapisnik 

2. Pismohran 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRADIŠTE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
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KLASA: 351-01/15-01/01 

URBROJ: 2212/06-02-15-1 

U Gradištu, 09.03.2015. 

 

Temeljem članka 11. Zakona o otpadu (Narodne novine RH, br. 178/04, 111/06, 

60/08 i 87/09) te članka 30. Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarsko-

srijemske županije, br. 12/09. i 3/13.) i članka 34. Poslovnika Općinskog Vijeća 

(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/09. i br. 2/11.), Općinsko 

Vijeće  na svojoj 9. sjednici održanoj dana 09.03.2015.  d o n o s i : 

 

 

O D L U K U 
o usvajanju izvješća o izvršenju  Plana gospodarenja otpadom  

za 2014. godinu za područje Općine Gradište  
 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom Općinsko Vijeće usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom za 2014. godinu za područje Općine Gradište.   

 

Članak 2. 

 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-

srijemske županije. 

       
PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

                Ivan Čolakovc 

 
 
 
 
 
DOSTAVITI:  

  

1. Službeno glasilo - radi objave 

2. Zapisnik 

3. Pismohran 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRADIŠTE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
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          REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GRADIŠTE 
                OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 120-01/15-01/01 
URBROJ: 2212/06-02-15-1 
U Gradištu, 09.03.2015. 

 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

28/10), članka 30. Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 

12/09 i 03/13) i članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 

županije br. 12/09 i 02/11), Općinsko vijeće Općine Gradište je na 9. sjednici održanoj dana 

09.03.2015. godine, d o n i j e l o : 

Izmjene i dopune 
O D L U K E 

o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskom  
načelniku i naknade zamjeniku općinskog načelnika  

 

Članak 1.   

 

Članak 2. se mijenja i glasi:. 

Koeficijent za obračun plaće općinskom načelniku iznosi 2,35. 

Zamjenik općinskog načelnika je volonter i radi za mjesečnu naknadu u iznosu od 2.400,00 kn neto. 

Osnovica za obračun plaće općinskom načelniku utvrđuje se u iznosu propisanom Odlukom o visini 

osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika. 

 

Članak 2. 

  

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-

srijemske županije, a primjenjuje se od 09.03.2015. godine.     

    

 

 

 

                     
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 Dostaviti:                                    Ivan Čolakovac  
1. Službeni vjesnik – radi objave 
2. Zapisnik 
3. Pismohran 
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O b r a z l o ž e nj e : 

 

U dva navrata je smanjivana osnovica za obračun plaća kako zbog povećanja 

neoporezivog dijela plaće ista ne bi rasla. Međutim, pošto načelnik nema poreza zbog 

poreznih olakšica (žena i djeca), u oba navrata mu je plaća smanjenja, te je ovim izmjenama 

vraćamo na iznos prije smanjenja.  

Zamjenik načelnika – usklađivanje sa povećanjem doprinosa za zdravstveno 

osiguranje. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA GRADIŠTE 
       OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 363-02/15-01/01 
URBROJ: 2212/06-02-15-1 
U Gradištu, 09.03.2015. 
 
Na temelju članaka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 

70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), te članka 30. Statuta Općine Gradište (''Službeni vjesnik'' 

Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Gradište na 9. sjednici 

održanoj dana 09.03.2015. godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Gradište 
 
I. OPĆE ODREDBE  
 

Članak 1. 
 

(1) Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Gradište (u daljnjem 

tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine 

Gradište, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za 

obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Gradište.  

 

Članak 2. 
 

(1) Na području Općine Gradište obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:  

 

1. održavanje čistoće,  

2. održavanje javnih površina,  

3. održavanje nerazvrstanih cesta,  

4. zimska služba,  

5. održavanje groblja i krematorija,  

6. prijevoz pokojnika  

7. obavljanje dimnjačarskih poslova,  

8. javna rasvjeta.  

 

(2) Posebnim zakonom ili ovom Odlukom propisano je što se podrazumijeva pod pojmom 

svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka.  

 

Članak 3. 
 

(1) Osim komunalnih djelatnosti navedenih u članku 2. ove Odluke, od lokalnog je značenja 

za Općinu Gradište i obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:  
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1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija: pod kojom se razumijeva provođenje obvezne 

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i 

glodavaca.  

2. veterinarsko-higijeničarski poslovi: pod kojom razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i 

mačaka bez nadzora, te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina, 

te zbrinjavanje klaoničkog otpada.  

3.  Komunalno opremanje i održavanje: pod kojom razumijeva se nabava klupa, košarica za 

otpatke, ogradica za zaštitu zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, dječjih igrališta, 

autobusnih nadstrešnica, zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za bicikle, elemenata za 

nepropisno parkiranje, i raznih ostalih komunalnih znakova i oznaka i sl.  

4. obnova horizontalne i vertikalne signalizacije: pod održavanjem i obnovom horizontalne i 

vertikalne signalizacije razumijeva se obnova oznaka na nerazvrstanim cestama i ostalim 

javno-prometnim površinama pod upravom Općine Gradište.  

 

Članak 4. 
 

(1) Komunalne djelatnosti na području Općine Gradište mogu obavljati:  

 

1.  pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,  

 

2. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti.  

 

II. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 
TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI  
 

Članak 5. 
 

(1) Pravne ili fizičke osobe, na temelju ugovora o koncesiji, mogu obavljati na području 

Općine Gradište slijedeće komunalne djelatnosti:  

1. prijevoz pokojnika,  

2. obavljanje dimnjačarskih poslova.  

3. Skupljanje i odvoz komunalnog otpada.  

 

(2) Koncesija se daje na rok od najduže 4 godine.  

 

Članak 6. 
 

(1) Prije početka postupka davanja koncesije, Općina Gradište provodi pripremne radnje 

sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije.  

(2) Prije početka postupka davanja koncesije, općinski načelnik Općine Gradište (dalje: 

općinski načelnik) imenuje Stručno povjerenstvo za koncesiju.  

(3) Stručno povjerenstvo za koncesiju sastoji se od predsjednika i 2 (dva) člana.  

 

Članak 7. 
  

(1) Na postupak davanja koncesije, prikupljanje ponuda, dokumentaciju za nadmetanje 

primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, koncesije i javna 

nabava.  
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Članak 8. 
 

(1) Postupak davanja koncesije započinje danom slanja Obavijesti o namjeri davanja 

koncesije u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske koju objavljuje općinski 

načelnik.  

(2) Obavijest o namjeri davanja koncesije, nakon njezine objave sukladno stavku 1. ovoga 

članka, može biti objavljena i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči 

Općine Gradište, te na web stranici Općine Gradište, u neizmijenjenom sadržaju i uz 

navođenje datuma objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  

 

Članak 9. 
 

(1) Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude su:  

1. ekonomski najpovoljnija ponuda:  

- najniža cijena za uslugu, 

- kvaliteta usluge (poslovni ugled ponuditelja, jamstva),  

- sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za 

kvalitetno ostvarivanje koncesije,  

- drugi kriteriji propisani zakonom kojim se uređuju koncesije;  

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.  

 

(2) Općina Gradište može u Obavijesti o namjeri davanja koncesije utvrditi i dodatne uvjete i 

mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, ovisno o specifičnostima obavljanja 

određene komunalne djelatnosti na području Općine Gradište.  

 

(3) Općina Gradište u obavijesti o namjeri davanja koncesije određuje koji će se kriteriji u 

smislu stavka 1. i 2. ovoga članka primijeniti.  

 

Članak 10. 
 

(1) Postupak davanja koncesije provodi Stručno povjerenstvo za koncesiju.  

(2) Povjerenstvo kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te zapisnik o 

pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne 

nabave.  

(3) Na temelju pregleda i ocjene pristiglih ponuda, Stručno povjerenstvo za koncesiju izrađuje 

izvješće s prijedlogom odluke o davanju koncesije ili s prijedlogom odluke o poništenju 

postupka davanja koncesije.  

(4) Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, Općinsko vijeće Općine Gradište (u 

daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) donosi odluku o davanju koncesije ili donosi odluku o 

poništenju postupka davanja koncesije.  

(5) Općinsko vijeće poništit će postupak davanja koncesije u slučajevima i na način propisan 

zakonom kojim se uređuju koncesije.  

(6) Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju 

postupka koncesije postane izvršna.  

(7) Sadržaj odluka propisan je zakonom kojim se uređuju koncesije.  

 

Članak 11. 
 

(1) Osim obveznog sadržaja prema zakonu kojim se uređuju koncesije, ugovor o koncesiji 

obvezno sadrži:  
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- djelatnost za koju se koncesija daje,  

- rok na koji se koncesija daje,  

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,  

- cijenu i način naplate za pruženu uslugu,  

- prava i obveze Općine Gradište, kao davatelja koncesije,  

- prava i obveze koncesionara,  

- jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja,  

- način prestanka koncesije,  

- ugovorne kazne.  

 

(2) Na postupak sklapanja ugovora, kao i njegov prestanak primjenjuju se odredbe zakona 

kojim se uređuju koncesije i obvezni odnosi.  

 

(3) Ugovor o koncesiji može se jednostrano raskinuti:  

 

1. ako koncesionar ne plati naknadu za koncesiju u rokovima iz ugovora o koncesiji;  

2. ako se utvrdi da je koncesionar dao netočne podatke odlučujuće za ocjenu njegove 

sposobnosti prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije;  

3. ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s izvršavanjem ugovora o koncesiji u 

ugovorenom roku;  

4. ako koncesionar propusti ili odbije obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom o koncesiji ili 

obavlja druge radnje u suprotnosti s ugovorom o koncesiji;  

5. ako je koncesionar pravomoćnom odlukom kažnjen za kazneno djelo u svezi s obavljanjem 

djelatnosti koja je predmet koncesije;  

6. ako je koncesionar pravomoćnom odlukom kažnjen za više od tri prekršaja u svezi s 

obavljanjem djelatnosti koja je predmet koncesije;  

7. u drugim slučajevima propisanim Zakonom o koncesiji.   

 

(4) Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji, koncesionara će se prethodno pisanim 

putem upozoriti o namjeri raskida ugovora, te mu dati primjereni rok za otklanjanje razloga za 

raskid ugovora o koncesiji i izjašnjavanje o razlozima.  

 

(5) Ako koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u danom roku, načelnik 

će raskinuti ugovor o koncesiji.  

 

(6) Koncesionar može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u skladu s općim odredbama 

obveznog prava.  

 

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 
TEMELJU PISANOG UGOVORA  
 

Članak 12. 
 

(1) Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja 

komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području Općine Gradište slijedeće komunalne 

djelatnosti:  

1. održavanje javne rasvjete,  

2. održavanje nerazvrstanih cesta  

3. zimska služba  
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4. održavanje javnih površina  

5. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,  

6. veterinarsko-higijeničarski poslovi,  

7. komunalno opremanje i održavanje i  

8. obnova horizontalne i vertikalne signalizacije  

 

(2) Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) može se zaključiti 

najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine.  

 

Članak 13. 
 

(1) Postupak odabira osobe, kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti na 

temelju ugovora, provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem, u skladu sa 

zakonom koji uređuje komunalno gospodarstvo, te ovom Odlukom.  

 

(2) Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Općinski načelnik.   

 

(3) Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima 

predsjednika i najmanje 2 (dva) člana, a imenuje ga Općinski načelnik.  

 

Članak 14. 
 

(1) Prikupljanje ponuda se provodi kada vrijednost poslova određene komunalne djelatnosti u 

jednom proračunskom razdoblju ne prelazi vrijednost od 300.000,00 kuna bez PDV-a, a 

potrebno je prikupiti najmanje 3 (tri) ponude.  

(2) Opseg obavljanja poslova određene komunalne djelatnosti određuje se na temelju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gradište.  

 

Članak 15. 
 

(1) Javni natječaj iz članka 14. ove Odluke mora sadržavati:  

 

- djelatnost za koju se povjerava obavljanje komunalnih poslova,  

- vrijeme za koje se povjerava obavljanje komunalnih poslova,  

- vrstu i opseg poslova,  

- način i rokovi plaćanja,  

- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,  

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,  

- isprave i dokaze sposobnosti koje mora sadržavati ponuda i njihove minimalne zahtjeve,  

- kriterij za odabir najpovoljnije ponude,  

- ostali sadržaj propisan posebnim propisima.  

 

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnim pločama i na web stranici 

Općine Gradište.  

 

Članak 16. 
 

(1) Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja među sposobnim ponuditeljima za obavljanje 

komunalne djelatnosti temeljem ugovora, jest najniža ponuđena cijena obavljanja određene 
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komunalne djelatnosti ili ekonomski najpovoljnija ponuda, sukladno propisu kojim se uređuju 

koncesije.  

Članak 17. 
 

(1) Povjerenstvo kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda, te zapisnik o 

pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne 

nabave.  

(2) Na osnovu prijedloga općinski načelnik donosi odluku o povjeravanju komunalnih 

poslova ili poništenju javnog natječaja.  

 

Članak 18. 
 

(1) Na temelju odluke iz članka 18 stavka 2. ove Odluke, općinski načelnik sklapa ugovor o 

povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti kojeg sa odabranim ponuditeljem sklapa 

općinski načelnik u roku od 10 dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja postala izvršna.  

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 19. 
 

(1) Ugovori o koncesiji odnosno ugovori o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, 

zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, vrijede do isteka roka na koji su ugovori 

zaključeni.  

(1) U razdobljima od prestanka važenja postojećih ugovora do zaključivanja novih ugovora iz 

stavka 1. ovog članka osniva se Radna skupina.  

(2) Radna skupina iz stavka 2. ovoga članka ima predsjednika i dva člana koje imenuje 

načelnik.  

(3) Radna skupina načelniku predlaže:  

1. jednostrani raskid ugovora u slučajevima iz članka 11. stavka 3. ove Odluke;  

2. drugoga koncesionara kojem će se u slučajevima jednostranog raskida ugovora iz članka 

12. stavka 3. ove Odluke, privremeno povjeriti obavljanje predmetne komunalne djelatnosti 

do provedbe novog postupka za davanje koncesije.  

 

Članak 20. 
 

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje 

se mogu obavljati na temelju koncesije KLASA: 363-02/02-01/01 od 18.03.2002.g.  

 

Članak 21. 
 

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom objave u ''Službenom vjesniku'' Vukovarsko-srijemske 

županije.  

 
                                           
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

DOSTAVITI:                    Ivan Čolakovac 
1. «Službeno glasilo» - radi objave 

2. Zapisnik 

3. Pismohran  
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KLASA: 541-01/15-01/01 
URBROJ: 2212/06-02-15-1 
U Gradištu, 09.03.2015. 
 

Temeljem članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine RH 
br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 
154/14), te članka 30. Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarsko-
srijemske županije br. 12/09. i 03/13.) i članka 34. Poslovnika Vijeća Općine 
Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09. i br. 
2/11.) Općinsko Vijeće Općine Gradište na svojoj 9. sjednici održanoj 
09.03.2015. godine  d o n o s i : 
 

 

Odluku 
o imenovanju doktora medicine - mrtvozornika 

 

Članak 1. 
 

Za područje Općine Gradište imenuju se doktori medicine – mrtvozornici, 
kako slijedi; 
 

- Radenko Ilić, dr.med.,spec.opće (obiteljske) medicine, 
- Ivica Vučičević, dr.med.,spec.opće (obiteljske) medicine, 
- Miroslav Kedačić, dr.med.,spec.opće (obiteljske) medicine, 
- Ademir Musić, dr.med.,spec.opće (obiteljske) medicine, 
- Šefket Šabanović, dr.med.,spec.opće (obiteljske) medicine, 
- Damir Belogravić, dr.med.,spec.opće (obiteljske) medicine i 
- Branka Vincetić, dr.med.,spec.opće (obiteljske) medicine. 

 

 

Članak 2. 
 

Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom vjesniku 
Vukovarsko-srijemske županije. 
  

             PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
 Ivan Čolakovac 
 
Dostaviti:    
1. Vukovarsko-srijemska županija – Upravni odjel za zdravstvo                                 
2. Službeni vjesnik – radi objave 
3. Zapisnik 
4. Pismohran 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRADIŠTE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
                 OPĆINA GRADIŠTE 
                 OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 711-01/15-01/01 
URBROJ: 2212/06-02-15-1 
U Gradištu, 09.03.2015. 

 
Temeljem članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/13), te  

članka 30. Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije, br. 
12/09. i 3/13.) i članka 34. Poslovnika Općinskog Vijeća («Službeni vjesnik» Vukovarsko-
srijemske županije br. 12/09. i 2/11.), Općinsko Vijeće na 9. sjednici održanoj dana 09.03.2015.,  
d o n o s i : 

 
O D L U K U 

o  imenovanju suca porotnika 
Županijskog suda u Vukovaru 

 
1. 
 

 Za kandidata-suca porotnika Županijskog suda u Vukovaru imenuje se: 
 

  1. Josip Čolakovac iz Gradišta, Kralja Zvonimira 17 
      mob. 098/217-200  

 
2. 
 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
            
 
 
 

Predsjednik Općinskog Vijeća: 

                   Ivan Čolakovac 

 
 
 
 
O tome obavijest: 
 
1. Josip Čolakovac, K. Zvonimira 17, Gradište 
2. Vukovarsko-srijemska županija - Županijska skupština 
3. Službeni vjesnik – radi objave 
4. Zapisnik 
5. Pismohran 
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KLASA: 810-03/15-01/01 
URBROJ: 2212/06-02-15-1 
U Gradištu, 09.03.2015. 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije 12/09. i 3/13.) i članka 34. Poslovnika Općinskog 
vijeća («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije 12/09. i 2/11.), Općinsko 
vijeće Općine Gradište na 9. sjednici održanoj dana 09.03.2015. godine, d o n o s i: 

 

O D L U K U  
o usvajanju  

Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih  dobara  i okoliša od 
prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za općinu Gradište 

 
Članak 1. 

Usvaja se «Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih  
dobara  i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća 
za općinu Gradište» na koju je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni 
ured za zaštitu i spašavanje Vukovar dao svoju Suglasnost, KLASA: 810-03/15-03/11, 
URBROJ: 543-19-15-2 od 05.03.2015. godine. 

 
Članak 2. 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.                       

     
Članak 3. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usvajanju Procjene 
ugroženosti  stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti i 
posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje 
Općine Gradište, Klasa: 810-03/10-01/01, Urbroj: 2212/06-02-10-1 od 10.06.2010. 
godine. 

 
 
      PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG  VIJEĆA: 

                 Ivan Čolakovac 
DOSTAVITI:  
  

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 
      Područni ured za zaštitu i spašavanje Vukovar  
2. Službeno glasilo - radi objave 
3. Zapisnik 
4. Pismohran 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADIŠTE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
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KLASA: 361-02/15-01/01 
URBROJ: 2212/06-02-15-1 
U Gradištu, 09.03.2015. 

 

Temeljem članka 30. točka 8. Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09. i 03/13.) i članka 34. Poslovnika Vijeća 
Općine Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09. i 
br. 2/11.) Općinsko Vijeće Općine Gradište na svojoj 9. sjednici održanoj 
09.03.2015. godine  d o n o s i : 

 

 

Odluku 
o produžetku roka za izgradnju postrojenja  

za preradu drva i proizvoda od drva 
tvrtki «STOLAR STJEPIĆ» d.o.o., Dr. Marka Kadića 44 iz Gradišta 

u  poslovnoj zoni «Ambarine» u Gradištu 

 
 

Članak 1. 
 

Vezano uz zamolbu tvrtke «STOLAR STJEPIĆ», d.o.o., Dr. Marka Kadića 
44 iz Gradišta od 08.01.2015. godine za produženje roka izgradnje objekta u 
poslovnoj zoni «Ambarine» u Gradištu zbog elementarne nepogode (poplava), 
odobrava se produžetak roka za završetak objekta za jednu godinu, tj. do 
08.01.2016. godine. 

 

Članak 2. 
 

Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom vjesniku 
Vukovarsko-srijemske županije. 

  

 

             PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
   Ivan Čolakovac 
DOSTAVITI:  
  

1. «Stolar Stjepić» d.o.o. 
      Dr. Marka Kadića 44, Gradište 
2. Službeno glasilo - radi objave 
3. Zapisnik 
4. Pismohran 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRADIŠTE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
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    REPUBLIKA HRVATSKA 
VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA GRADIŠTE 
       OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 400-05/15-01/01 
URBROJ: 2212/06-02-15-1 
U Gradištu, 09.03.2015. 
 

 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 

35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 – pročišćeni 

tekst), te članka 30. Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije, 

br. 12/09. i 03/13.) i članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća («Službeni vjesnik» Vukovarsko-

srijemske županije br. 12/09. i 2/11.), Općinsko Vijeće na svojoj 9. sjednici održanoj dana 

09.03.2015.,  d o n o s i : 

 

O D L U K U 
o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Gradište 

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine 
 

Članak 1. 
Prihvaća se godišnji obračun Proračuna Općine Gradište za 2014. godinu, koji sadrži; 

 

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I-XII 2014. sa 

 

- ukupnim prihodima i primicima u iznosu od    = 6.896.734 kn 

- ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od           = 7.339.145 kn 

- ukupnim manjkom prihoda u 2014. godini u iznosu od        = 442.411 kn 

 

2. Bilješke – obrazloženje uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. 

 
Članak 2. 

 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Općine Gradište za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine po proračunskim stavkama, Bilješke uz 

izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, sastavni su dio ove odluke i nalaze se u 

prilogu.  

Članak 3. 
 Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» 

Vukovarsko-srijemske županije.   

 

            
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

DOSTAVITI:                      Ivan Čolakovac 
1. «Službeno glasilo» - radi objave 

2. Zapisnik 

3. Pismohran  
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KLASA: 363-01/15-01/03 
URBROJ: 2212/06-02-15-1 
U Gradištu, 09.03.2015. 

 

Temeljem članka 28. stavak 4 i članka 30. stavak 5 Zakona o komunalnom 

gospodarstvu  („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 

79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 ), te članka 30. Statuta Općine Gradište 

(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09. i 03/13.)  Općinsko Vijeće na 

svojoj 9. sjednici održanoj dana 09.03.2015.,  d o n o s i: 

 

Z A K L J U Č A K 
 

Članak 1. 
 

 Općinsko vijeće Općine Gradište na prijedlog načelnika Općine Gradište usvaja sljedeća 

izvješća: 

 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2014. godinu, Klasa: 363-01/15-01/01, Urbroj: 2212/06-04-15-1 od 09.03.2015. godine, 

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Klasa: 363-01/15-01/02, Urbroj: 2212/06-04-15-1 od 09.03.2015. godine. 

 

Članak 2. 
 

  Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» 

Vukovarsko-srijemske županije. 
                      

  
       PREDSJEDNIK  

                                    OPĆINSKOG  VIJEĆA: 
         Ivan Čolakovac 

 
DOSTAVITI:  

  

1. Službeno glasilo - radi objave 

2. Zapisnik 

3. Pismohran 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADIŠTE 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 


