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I.
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15. na snazi od 25. 07.
2015.), članka 21. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj
64/08) te članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni
glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13), općinski načelnik
Općine Vladislavci donosi
ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš
Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci
2015. – 2020. godine
I.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci ( u daljnjem tekstu: Program).
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provodi se
u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko – baranjske županije.

•

•

•

•

•

II.
Razlozi za izradu Programa su sljedeći:
Program razvoja jedinice lokalne samouprave predstavlja strateški razvojni dokument jedinice lokalne samouprave;
Programom se definiraju razvojni pravci djelovanja Općine kako bi se doprinijelo bržem, učinkovitijem i svrsishodnijem upravljanju i razvoju jedne zajednice;
Programom se lakše, učinkovitije i transparentnije definiraju razvojni projekti koji se financiraju iz proračuna
Općine, odnosno transparentnije i učinkovitije se prati
utrošak proračunskih sredstava Općine;
Program je osnova za buduće korištenje bespovratnih
sredstava Europske unije u programskom razdoblju
2014. – 2018. (usklađena s nacionalnim strateškim dokumentima te Županijskim razvojnim dokumentima na
regionalnoj razini);
Program predstavlja dokument čijom realizacijom se doprinosi osiguranju održivosti malih lokalnih zajednica.

III.
Ciljevi i programska polazišta Programa su slijedeća:
1. razvijeno i konkurentno lokalno gospodarstvo
2. očuvani okoliš
3. unapređenje kvalitete života i socijalne uključenosti stanovništva.
Programska polazišta na kojima će se temeljiti izrada i provedba Programa jesu slijedeća: poboljšanje uvjeta života u
ruralnim mjestima kroz razvitak komunalne i društvene infrastrukture, razvitak konkurentne poljoprivrede i gospodarstva, razvitak upravljačkih kapaciteta i konkurentnosti kroz
razvitak ljudskih resursa.
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IV.
Obuhvat Programa određen je granicama Općine Vladislavci, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova
i općina u Republici Hrvatskoj. Program je koncipiran tako
da odgovori na pitanja i ocjeni dosadašnji razvoj i stanje, a
što je u funkciji koncipiranja budućeg razvoja. U tom kontekstu analizirani su slijedeći podaci: geoprostorna obilježja,
upravni ustroj, stanovništvo, infrastruktura, gospodarstvo,
tržište rada, obrazovanje, itd.
V.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš provode
u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne
novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08):
1. Općinski načelnik Općine Vladislavci donosi Odluku
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa
Općine Vladislavci 2015. – 2020. godine
2. Općina Vladislavci je dužna pribaviti mišljenja tijela ili
osoba određenih posebnim propisima za zaštitu okoliša
i zdravlja na lokalnoj i/ili regionalnoj razini. Općina dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške
procjene u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke.
Tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima
rok za dostavu je 30 dana od primitka Zahtjeva. Ukoliko
se ocjeni potrebnim, Općina o dostavljenom mišljenju
osigurava dodatna pojašnjenja od tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima.
3. Općina dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva
zaštite okoliša i prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), zahtjev za provedbu
postupka ocjene prihvatljivosti Strategije za ekološku
mrežu.
4. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode iskoristi mogućnost značajnih negativnih utjecaja strategije na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, daje
mišljenje da je Program prihvatljiv za ekološku mrežu.
Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ne isključi
mogućnost značajnih negativnih utjecaja Programa na
ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže,
daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba glavne ocjene, što znači da se obvezno provodi i postupak
Strateške procjene.
5. Prije donošenja Odluke u postupku ocjene kojom Općina potvrđuje da za Program „jest“ ili „nije“ potrebno
provesti postupak strateške procjene, Općina je dužna o
provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije, pri čemu je obvezna
dostaviti prijedlog Odluke i cjelovitu dokumentaciju iz
postupka ocjene.
6. Nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-ba-
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ranjske županije, ako se u postupku ocjene utvrdi da
Program ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka o obvezi provedbe strateške procjene.
Ukoliko se donese takva Odluka primjenjuju se odredbe
Zakona o zaštiti okoliša i podzakonskih propisa kojima
se određuje postupak strateške procjene. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Program nema značajan utjecaj
na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti
stratešku procjenu.
7. O Odluci iz točke 6., Općina je dužna informirati javnost
sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“
broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša.
VI.
Općina Vladislavci dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“
broj 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13
i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
(„Narodne novine“ 64/08), kojima se uređuje informiranje
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VII.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš Programa, sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela
i/ili osobe:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za priroduRadnička cesta 80, 10000 Zagreb
2. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno
planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Ribarska 1/II, 31000
Osijek
3. Hrvatske vode VGO za Dunav i donju Dravu Osijek,
Splavarska 2 a, 31000 Osijek.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će
objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci i
na službenoj stranici Općine Vladislavci www.opcina-vladislavci.hr
KLASA: 350-03/16-03/1
UR. BROJ: 2158/07-03-16-02
Vladislavci, 18. ožujka 2016.
Općinski načelnik
Marjan Tomas, v. r.
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II.
Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), i članka 36. Statuta
Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci
broj 3/13), a na prijedlog predstavnika Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Osijek, općinski načelnik Općine Vladislavci donosi
ODLUKU
o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Općine
Vladislavci
Članak 1.
Za člana Stožera civilne zaštite Općine Vladislavci imenuje se
ZORA DRAGUN – ŠMITAL
Adresa posao: Gornjodravska obala 95-96, Osijek
Adresa kuća: Podravska 16, Osijek
Dužnost: Viši stručni savjetnik za preventivne i planske poslove
Telefon kuća: 031/375-136
Telefon posao: 031/209-170
Mobitel: 091/591-9843
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.
KLASA: 214-02/16-01/1
UR. BROJ: 2158/07-03-16-02
Vladislavci, 11. travnja 2016.
Općinski načelnik
Marjan Tomas, v. r.
III.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine”
broj 24/11 i 61/11) i članka 2. stavka 4 Odluke o financiranju
političkih stranaka i vijećnika nezavisnih lista iz Proračuna
Općine Vladislavci ( „Službeni glasnik“ Općine Vladislavci
broj 09/13), i članka 36. Statuta Općine Vladislavci (»Službeni glasnik« Općine Vladislavci broj 3/13), Općinski načelnik Općine Vladislavci donio je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vladislavci od 01.
siječnja 2016. do 31. ožujka 2016.
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s nezavisnih općinskih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vladislavci za
razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine.
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Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se jednaki
tromjesečni iznos sredstava u visini od 20,11 kuna, tako da
pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim članovima pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom
vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

stranke odnosno na poseban račun nezavisnog člana Općinskog vijeća.

Članak 3.
Političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u
Proračunu Općine Vladislavci na način utvrđen u članku 2.
ove Odluke, u sveukupnom iznosu za razdoblje određeno u
članku 1. ove Odluke.
Vijećnicima izabranim s nezavisne općinske liste isplaćuju se sredstva na njihove žiro-račune
kako slijedi:
- Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje –
HDSSB ...........................................................122,04 kn
- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ ..........80,14 kn
- Hrvatska seljačka stranka – HSS ...................... 20,11 kn
- Socijaldemokratska partija – SDP .................... 20,11 kn

KLASA: 013-03/16-04/01
UR. BROJ: 2158/07-03-16-01
Vladislavci, 11. travnja 2016.

Članak 4.
Pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu
za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola u
visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća kako slijedi:
- Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje –
HDSSB .............................................................22,39 kn
Članak 5.
Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku
3. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj član Općinskog
vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dvije ili više političkih stranaka,
financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno čanku 3.
ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko nezavisni član Općinskog vijeća izabran s nezavisne liste, nakon konstituiranja Općinskog vijeća postane
član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću,
sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Vladislavci, ostaju tom nezavisnom članu te se na njega
i nadalje primjenjuju zakonske odredbe koje se odnose na
nezavisne članove izabrane s nezavisne liste.
Članak 6.
Obračun i isplatu sredstava iz članka 3. i 4. ove Odluke
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci u čijoj
je nadležnosti obračun i isplata naknada članovima Općinskog vijeća.
Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 3. i
4. ove Odluke doznačuje se na žiro račun ogranka političke

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.

Općinski načelnik
Marjan Tomas, v. r.
IV.
Na temelju članka 17. stavak 3. alineje 2 Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 na snazi od
01.08.2015.) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13), općinski načelnik Općine Vladislavci donosi
PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Donosi se Plan vježbi civilne zaštite Općine Vladislavci
za 2016. godinu (dalje u tekstu: Plan).
Članak 2.
Plan vježbi civilne zaštite Općine Vladislavci za 2016.
godinu se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog Plana.
Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.
KLASA: 810-01/16-05/1
UR. BROJ: 2158/07-03-16-01
Vladislavci, 15. travnja 2016.
Općinski načelnik
Marjan Tomas, v. r.
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PLAN VJEŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2016. GODINI OPĆINE VLADISLAVCI

R.
br

1

-

Vrijeme
održavanja
Nositelj
vježbe
vježbe/
(datum/
organizator
mjesec)
2

Broj
sudionika

Financijska sredstva
za provedbu vježbe Vježba
prema
procijenjeni
DUZS ostali
nositelj razini
iznos

Naziv i
tema
vježbe

3

4

5

1.

lipanj

općina

2.

kolovoz

DVD
Vladislavci

Poplava, zbrinjavanje
stanovništva
Vatrogasna vježba- požar
otvorenog prostora

3.

rujan

DVD Hrastin

4.

listopad

DVD
Vladislavci

6

7

8

Lokacija
održavanja
vježbe

Vrsta/tip vježbe
- pokazna
- pokazno/ terenska
- sim.komunikacijska
- stožerno/zapovjedna

9

10

11

Bajer i ribnjaci
Vladislavci

3

70

2000,00

-

lokalna

Pokazno-terenska

3

50

-

-

lokalna

Evakuacija i spašavanje

3

30

-

-

lokalna

Društveni dom
Hrastin

Pokazno-terenska

Vježba intervencije u
industrijskom postrojenju

2

50

-

-

lokalna

Tvrtka PALMA
DOO

Pokazno-terenska

Pokazno- terenska

SUDIONICI
VJEŽBE
(operativne snaga i ostali)
12
DVD,Postrojba CZ ON, PUZS
Osijek, Crveni križ, MUP, DVD
DVD,MUP, PUZS Osijek, Crveni
križ, šumarija, HEP,
DVD, MUP, PUZS Osijek, Crveni
križ
Operativne snage pravnog
subjekta, PUZS, JVP, DVD, MUP,
Crveni križ

Planom vježbi obuhvatiti i planove vježbi svojih operativnih snaga (npr. DVD-a, pravnih osoba, ustanova-škola, starački
dom, i dr.
Sudionici mogu biti različiti, ovisno o scenariju vježbe, da li je npr. uključena i potraga HGSS, evakuacija Crveni križ i postrojba CZ, i sl.

V.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni
glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13) i članka 2. Odluke o
uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 5/14) općinski načelnik Općine Vladislavci donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog tijela za
provođenje postupka natječaja za zakup poslovnog
prostora u naselju Dopsin, kč. b.r 152, k. o. Dopsin
Članak 1.
U stručno tijelo za provođenje postupka natječaja za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin imenuju se članovi
Odbora za prostorno uređenje, komunalne i stambene prostore i službenica Jedinstvenog upravnog odjela.
Stručno tijelo čine:
1. Jozo Pratljačić – predsjednik
2. Ivan Farkaš – član
3. Gordana Pehar Kovačević - član
Članak 2.
Stručno tijelo iz članka 1. pomaže u postupku provođenja natječaja i donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.
KLASA: 372-03/16-01/1
UR. BROJ: 2158/07-03-16-02
Vladislavci, 18. travnja 2016.
Općinski načelnik
Marjan Tomas, v. r.

VI.
Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj
26/15), članka 7. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci
broj 2/16) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni
glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13), Općinski načelnik Općine Vladislavci dana, 18. travnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine
Vladislavci namjenjenih financiranju programa i
projekata koje provode udruge u 2016. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava
namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode
udruge u 2016. godini iz raspoloživih sredstava Općine Vladislavci, u ukupnom iznosu od 89.000,00 kn (slovima: osamdesetdevettisućakuna). Sredstva su predviđena Proračunom
za 2016. godinu u kategorijama:
- Javne potpore u športu (Program 1023 Šport i rekreacija, Aktivnost A100091 redovan rad)
- Javne potpore u kulturi (Program 1022 Kultura i znanost, Aktivnost A100089 redovan rad kulturno umjetničkih društava)
- Javne potpore udrugama za razvoj civilnog društva
(Program 1024 Udruge građana, Aktivnost A100092
Redovan rad udruga)
Članak 2.
Sredstva navedena u članku 1. raspodijeliti će se na temelju Natječaja za prijavu projekata i institucionalnu podršku
udrugama za 2016. godinu iz proračuna Općine Vladislavci
(u daljnjem tekstu: Natječaj) u skladu s dokumentacijom za
provedbu javnog poziva koja je sastavni dio ove Odluke.
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Članak 3.
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz članka 2. ove
Odluke obuhvaća:
1. tekst Natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu programa ili projekta,
4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa i
5. obrasce za provedbu programa i izvještavanje.

Ugovorom će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe
i izvještavanja.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3.4. Obrazac izjave o partnerstvu
3.5. Obrazac životopisa
3.6. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.

KLASA: 007-02/16-03/2
UR. BROJ: 2158/07-03-16-01
Vladislavci, 18. travnja 2016.

Obrasci za provedbu programa i izvještavanje iz stavka
1. ovog članka su:
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili
projekta.
Članak 4.
Tekst Natječaja će se objaviti na internetskoj stranici
Općine Vladislavci www.opcina-vladislavci.hr i na oglasnim pločama u vlasništvu Općine Vladislavci.
Na Internet stranici Općine, uz tekst javnog natječaja ili
javnog poziva, objavit će se i cjelokupna natječajna dokumentacija, a ista će biti dostupna za preuzimanje i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci.
Članak 5.
Općina Vladislavci će putem Jedinstvenog upravnog
odjela osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse
za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i
praćenja provedbe i vrednovanja rezultata programa i projekata iz svog djelokruga.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u »Službenom glasniku Općine Vladislavci«, na internetskoj stranici Općine Vladislavci i oglasnim pločama.

Općinski načelnik
Marjan Tomas, v. r.
VII.
Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju udruga iz
Proračuna Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine
Vladislavci broj 2/16), općinski načelnik donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta Natječaja i ocjenjivanje prijava za
udruge
Članak 1.
U Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih
uvjeta Natječaja i ocjenjivanje prijava za udruge (U daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
1. Krunoslav Morović, predsjednik
2. Ružica Šinik, član
3. Gordana Pehar Kovačević, član

-

Članak 6.
Za provođenje postupaka javnih natječaja Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo provodi postupak provjere ispunjenja propisanih uvjeta natječaja, ocjenjuje prijave i predlaže odluke
o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstva za programe i projekte.

-

Članak 7.
Konačnu odluku o odobravaju financijska sredstva donosi Općinski načelnik.
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Vladislavci će potpisati ugovor.

-

-

Članak 2.
Povjerenstvo će obavljati slijedeće poslove:
otvaranje zaprimljenih prijava;
utvrđivanje je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u
zadanom roku;
utvrđivanje jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi
obrasci i dokumentacija;
utvrđivanje je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju;
utvrđivanje jesu li prijavitelj i partnerske organizacije
prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje;
jesu li predložene aktivnosti prihvatljive (ako je primjenjivo na uvjete natječaja ili javnog poziva);
provjerava ispunjavanje drugih propisanih uvjeta natječaja;
donošenje odluke o neispunjavanju propisanih uvjeta
natječaja;
utvrđivanje popisa prijava koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje.
Članak 3.
Ukoliko se u pojedinom slučaju utvrdi mogućnost po-
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stojanja sukoba interesa kod jednog ili više članova Povjerenstva, isti će sezamijeniti novim članom.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 007-02/16-05/01
UR. BROJ: 2158/07-03-16-01
Vladislavci, 18. travnja 2016.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.
KLASA: 320-03/16-05/1
UR. BROJ: 2158/07-03-16-5
Vladislavci, 05. svibnja 2016.
Općinski načelnik
Marjan Tomas, v. r.

Općinski načelnik
Marjan Tomas, v. r.
VIII.
Na prijedlog stručnog tijela za provođenje natječaja za zakup
poslovnog prostora u naselju Dopsin, kč. br. 152., k. o. Dopsin, a na temelju članka 11. Odluke o uvjetima i postupku
natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj
5/14 i 2/16) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13), općinski načelnik Općine Vladislavci donosi sljedeću
ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za
zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin, kč. br. 152,
k. o. Dopsin
Članak 1.
Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj
na Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin, kč. br. 152, k. o. Dopsin ( dalje u tekstu: Javni
natječaj) koji je objavljen dana 21. travnja 2016. godine u
Glasu Slavonije, na službenim stranicama Općine Vladislavci www.opcina-vladislavci.hr i na oglasnim pločama Općine
Vladislavci.
Članak 2.
Najpovoljniji ponuditelj po predmetno Javnom natječaju
je Narodni trgovački lanac d. o. o., Sesvete, Soblinečka
55.
Najpovoljniji ponuditelj je dao potpunu i urednu ponudu, te je ujedno i jedini ponuditelj na Javnom natječaju te će
se s istim sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora.
Garantni polog koji je uplatio najpovoljniji ponuditelj
zadržava se i uračunat će se zakupninu.
Članak 3.
Ponuđena cijena po predmetnom natječaju iznosi
1.100,00 kn.
Članak 4.
Određuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci za dostavu obavijesti o izboru najpovoljnije ponude u roku
od 8 dana oda dana donošenja ove Odluke.

IX.
PLAN MOTRENJA, DOJAVE I UZBUNJIVANJA
ZA VRIJEME ŽETVE
UVOD
Općina Vladislavci obuhvaća tri naselja: Dopsin, Hrastin i Vladislavce. Na području općine ima 3000 ha obradivog poljprivrednog zemljišta, od čega je oko 300 ha zasijano
pšenicom i ječmom. Od toga je oko 50 ha u privatnom vlasništvu, a oko 250 ha u vlasništvu RH, koje većim dijelom
obrađuje Novi agrar d.o.o. i Žito d.o.o..
ORGANIZIRANJE MOTRENJA, DOJAVE I
UZBUNJIVANJA
U vrijeme žetvene sezone na području Općine Vladislavci provode se pojačane mjere zaštite od požara.
Pojačane mjere zaštite od požara provode se u vidu dežurstava vatrogasnih postrojbi, kontrole i obilazaka žitnih
polja.
Motrenje, dojavljivanje i uzbunjivanje u vrijeme žetvene
sezone provodit će postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine. U tu svrhu društva mogu angažirati
i mještane koji nisu članovi vatrogasnih društava, a isto tako
i njihovu mehanizaciju (traktore i plugove), a u svrhu popune ljudstva i efikasnijeg provođenja aktivnosti.
Sam način motrenja, dojave i uzbunjivanja organizirat
će svaka postrojba prema svojim mogućnostima i potrebama
područja koje pokriva svojom aktivnošću, uvažavajući dugogodišnje iskustvo u provođenju ovih aktivnosti, držeći se
slijedećih odredbi u radu:
• organizirati stalno dežurstvo u vatrogasnom spremištu
• organizirati dežurstvo traktorom i plugom
• vršiti obilaske žitnih polja
• pojačati rad preventivnih komisija- tj. osobe ovlaštene
za kontrolu provedbe propisnih mjera zaštite od požara za područje općineVladislavci moraju kontinuirano
obavljati redovoti nadzor i kontrole na terenu
Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrastin ovim aktivnostima pokriva područje katastarske općine Hrastin i dio
katastarske općine Vladislavci, do zdravstvene ambulante u
Vladislavcima.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Vladislavci ovim aktivnosti pokriva preostali dio katastarske općine Vladislavci
i katastarsku općinu Dopsin.

120

»Službeni glasnik«

Budući da na području Općine Vladislavci pšenicom
zasijanih polja imaju i Novi agrad doo i Žito doo, isti su u
skladu sa Zakonom o zaštiti od požara dužni osigurati dežurstva na svojim žitnim poljima.
Pojačane mjere zaštite od požara na području Općine
Vladislavci uvode se u vremenu od 15. lipnja 2016. do završetka žetvenih radova.
MATERIJALNO TEHNIČKO OSIGURANJE
Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrastin za provođenje
ovih aktivnosti dužno je osigurati najmanje:
• navalno vozilo s pripadajućom opremom.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Vladislavci za provođenje ovih aktivnosti dužno je osigurati najmanje:
• navalno vozilo s pripadajućom opremom.
KOORDINACIJA I NADZOR
Za koordinaciju i nadzor nad provođenjem pojačanih
mjera zaštite od požara u vrijeme žetvenih radova određuje
se Odbor za protupožarnu civilnu zaštitu.
Dobrovoljna vatrogasna društva dužna su Odboru za
protupožarnu i civilnu zaštitu dostaviti brojeve kontakt telefona, kao i svoje planova dežurstava najkasnije dva dana
prije dana određenog kao početak dežurstva.
FINANCIRANJE
Financijska sredstava za provođenje dežurstava i ostalih aktivnosti u oblasti zaštite od požara u vrijeme pojačanih
mjera zaštite od požara osigurat će se iz sredstava proračuna.
Vladislavci, 6. svibnja 2016.
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Utrošen je iznos od 748.047,45 kn za sljedeće namjene:
1. Podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom
Zakona o Poljoprivrednom zemljištu (uredski materijal,
toneri i drugi materijalni rashodi) u iznosu od 3.029,58 kn.
2. Za plaću djelatnika koji vodi evidenciju o zakupu i prodaji poljoprivrednog Zemljišta u iznosu od 53.889,58 kn.
3. Kopiranje i pribavljanje katastarskih planova i druge dokumentacije u iznosu od 340,00 kn
4. Program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i
održavanje ruralne infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje i poboljšavanja komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i
kanalske mreže u iznosu od 653.731,56 kn.
5. Program deratizacije u cilju suzbijanja i prevencije trihineloze u iznosu od 28.709,16 kn.
6. Program ispitivanja plodnosti tla u iznosu od 8.347,54 kn.
Članak 2.
Neutrošeni iznos od 57.611,05 kn koji nije bilo moguće utrošiti u 2015. godini zbog naplate krajem godine bit će
utrošen u 2016. godini.
Članak 3.
Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.
KLASA: 320-02/16-16/01
UR. BROJ: 2158/07-05-16-01
Vladislavci, 13. lipnja 2016.
Općinski načelnik
Marjan Tomas, v. r.

Općinski načelnik
Marjan Tomas, v. r.
X.
Na temelju članka 23. stavak 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 39/13 i 48/15 i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci
br: 3/13), općinski načelnik Općine Vladislavci podnosi:
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA
OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA,
DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA I KONCESIJE
DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
NA PODRUČJU OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2015.
GODINU
Članak 1.
Sredstva ostvarena od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vladislavci za 2015. godinu iznose
805.658,47 kn.
Budući da je određeni dio novca naplaćen u zadnjim danima 2015. godine nije bilo u mogućnosti utrošiti sav naplaćen iznos.

XI.
Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“ broj 39/13., i 48/15) i članka 36. Statuta
Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci
br. 3/13), općinski načelnik podnosi
IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. godinu
1. UVOD
Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 16. sjednici održanoj 6. listopada 2015. godine, donijelo je Odluku o
agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Vladislavci („Službeni
glasnik“ Općine Vladislavci br. 6/15; dalje u tekstu: Odluka)
Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu
poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31.
ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu. Člankom
2. Odluke, pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom
zemljištu smatraju se:
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-

minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog
zemljišta,
- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim
raslinjem,
- suzbijanje biljnih bolesti i štetnika
- korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
- održavanje organske tvari u tlu,
- održavanje povoljne strukture tla,
- zaštita od erozije
Na području Općine Vladislavci ima 3000 ha obradivog
poljoprivrednog zemljišta.
Šume na području Općine Vladislavci u nadležnosti su
Uprave šuma Osijek, koja djeluje u sastavu javnog poduzeća
za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici
Hrvatskoj „Hrvatske šume“
2. SPRJEČAVANJE ZAKOROVLJENOSTI I OBRASTANJE VIŠEGODIŠNJIM RASLINJEM
Poljoprivredni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vladislavci je tijekom 2015. godine pokrenuo tri upravna
postupka za uklanjanje korova i raslinja na poljoprivrednom
zemljištu i uklanjanje ruševnih objekata na poljoprivrednom
zemljištu. Sve stranke su postupile prema naputcima poljoprivednog redara.
Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih imovinsko
pravnih odnosa, tj. na nekim česticama ima nekoliko vlasnika, koji najčešće žive izvan Republike Hrvatske.
3. SUZBIJANJE BILJNIH BOLESTI I ŠTETNIKA
Općina Vladislavci je u 2015. godini provela dva tretmana sustavne deratizacije primjenom sredstava preporučenih od Svjetske zdravstvene organizacije koji su odobreni od
Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, te koji su neškodljivi za ljude i domaće životinje. Općina Vladislavci je za tu
namjenu u 2015. godini izdvojila 28.709,16 kn.
4. ODRŽAVANJE ORGANSKE TVARI U TLU
Općina Vladislavci, Osječko-baranjska županija, Poljoprivredni fakultet u Osijeku i agencija za poljoprivredno
zemljište su potpisali Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima“ na
području Osječko-baranjske županije u 2015. godini. Ovim
projektom analiziralo se 35 uzoraka tla, a sredstva koja su
bila potrebna za provođenje Projekta osigurala su se u sljedećim postotnim udjelima:
- Osječko-baranjska županija
40 %
- Općina Vladislavci
40 %
- krajnji korisnici usluge
20 %
Općina Vladislavci je za tu namjenu u 2015. godini izdvojila 8.347,54 kn.
5. INFORMIRANJE VLASNIKA I POSJEDNIKA
Općina Vladislavci, redovito svake godine objavljuje
informativni letak na web stranici i na oglasnim pločama
o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta
(oranica, ali i svih drugih obradivih površina, uključujući i
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okućnice), te o štetnim posljedicama u slučaju oglušivanja o
istom (novčane kazne, prekršajni postupak).
6. ZAKLJUČAK
Općina Vladislavci aktivnim mjerama nastoji potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo obrađivanje i
sprečavanje njihove zakorovljenosti.
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.
KLASA: 320-02/16-17/01
UR. BROJ: 2158/07-03-16-01
Vladislavci, 13. lipnja 2016.
Općinski načelnik
Marjan Tomas, v. r.
XII.
Temeljem članka 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08.) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci
(»Službeni glasnik« Općine Vladislavci br. 3/13.) Općinsko
vijeće Općine Vladislavci je na svojoj 20. sjednici, održanoj
13. lipnja 2016. donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju tromjesečnog izvješća
o izvršenju Proračuna za 2016.
I.
Usvaja se Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i
izdacima za razdoblje 1. siječnja – 31. ožujka 2016. (tromjesečno izvješće o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2016.).
II.
Tromjesečno izvješće o izvršenju Proračuna Općine
Vladislavci za 2016. godinu sadrži:
- ukupnu svotu ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu od
617.879,00 kn
- ukupnu svotu ostvarenih rashoda i izdataka u iznosu od
496.856,00 kn
- višak prihoda i primitaka u iznosu od 121.023,00 kn
- manjak prihoda i primitaka – preneseni u iznosu od
762.082,00 kn
- manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 641.059,00 kn.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“
Općine Vladislavci.
KLASA: 400-06/16-01/01
UR. BROJ: 2158/07-01-16-01
Vladislavci, 13. lipnja 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Morović, v. r.
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XIII.
Na temelju članka 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 na snazi od
23.07.2013.) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13), Općinsko vijeće
Općine Vladislavci na svojoj 20. sjednici održanoj dana 13.
lipnja 2016. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Revizije 1 Plana gospodarenja otpadom
Općine Vladislavci
za razdoblje od 2012. do 2019. godine
Članak 1.
Usvaja se Revizija 1 Plana gospodarenja otpadom za
razdoblje od 2012. do 2019. godine koji je izradila tvrtka
POLUS d. o. o. iz Vukovara, Marka Marulića 9.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Revizija 1 Plana gospodarenja otpadom Općine Vladislavci za razdoblje od 2012. do
2019. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.
KLASA: 363-01/12-01/01
UR. BROJ: 2158/07-01-16-02
Vladislavci, 13. lipnja 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Morović, v. r.
XIV.
Na temelju članka 11. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju
građevnim otpadom („Narodne novine“ broj 38/08), i članka
30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine
Vladislavci broj 3/13), Općinsko vijeće Općine Vladislavci
na svojoj 20. sjednici održanoj 13. lipnja 2016. godine donosi
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Predviđena lokacija se nalazi u nastavku reciklažnog
dvorišta, te preostala površina za preuzimanje građevinskog
otpada iznosi 2.970,63 m2.
Članak 3.
Ova Oduka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.
KLASA: 351-04/16-08/1
UR. BROJ: 2158/07-01-16-01
Vladislavci, 13. lipnja 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Morović, v. r.
XV.
Na temelju članka 7. Odluke o raspisivanju javnog natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 7/15)
i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“
Općine Vladislavci broj 3/13), Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 20. sjednici održanoj 13. lipnja 2016. donijelo je
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju
za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Općine Vladislavci
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se najpovoljniji ponuditelj na
natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Općine Vladislavci na kč. br. 694, k. o. Vladislavci, livada,
površine 0,4292 ha.
1. Za kč. br. 694. k .o .Vladislavci upisan u zemljišno knjižni uložak broj 407 kod Općinskog suda u Osijeku izabire
se OPG Kavedžić Pavle s ponuđenom cijenom u iznosu
od 110,00 kn godišnje za zakup zemljišta u vlasništvu
Općine Vladislavci

ODLUKU
o određivanju lokacije za reciklažno dvorište za
preuzimanje građevinskog otpada
na području Općine Vladislavci

Članak 2.
Na natječaj su se prijavila jedan ponuditelj.
Ponuditelj iz članka 1. ove Odluke dao je potpunu i
urednu ponudu za predmetno zemljište.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se lokacija za reciklažno dvorište za preuzimanje građevinskog otpada na području Općine Vladislavci
Članak 2.
Lokacija za reciklažno dvorište za preuzimanje građevinskog otpada na području Općine Vladislavci na kojoj će
se preuzimati građevinski otpad određuje se na dijelu kč. br.
92/1 i 92/2 k. o Dopsin.

Članak 3.
Općinski načelnik se ovlašćuje za sklapanje ugovora o
zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vladislavci s izabranim ponuditeljem u roku od 15 dana od dana
donošenja ove Odluke.
Ugovor se sklapa na vrijeme od najviše 5 (slovima: pet)
godina.
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Članak 4
Ova Odluka bit će dostavljena ponuditelju.
Članak 5.
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 dana.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja, i bit će objavljena u „Službenom glasniku“ Općine
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Vladislavci.
KLASA: 320-03/16-05/1
UR. BROJ: 2158/07-01-14-04
Vladislavci, 13. lipnja 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Morović, v. r.
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Izdavač: Općina Vladislavci
Za izdavača: Marjan Tomas, općinski načelnik
Grafička priprema i tisak: Gradska tiskara Osijek, d.d.
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