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Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br.
3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst i 8/20) Općinski načelnik Općine Vladislavci dana 8. veljače 2021. godine, donosi

ODLUKU
o 1. izmjenama Plana nabave za 2021. godinu
Članak 1.
Plan nabave Općine Vladislavci za 2021. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 1/21) mijenja se i sada obuhvaća :

Evidencijski
broj nabave

Predmet nabave

Brojčana
oznaka
predmeta
nabave iz
Jedinstvenog
rječnika javne
nabave (CPV)

1

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta
u Vladislavcima

37440000

156.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I. kvartal

3. mjeseca

2

Stručni nadzor nad rekonstrukcijom
pješačkih nogostupa u naselju
Vladislavci

71247000

24.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I.-IV.
kvartal

6 mjeseci

3

Rekonstrukcija kapelice na groblju u
Dopsinu

45215400

80.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I.-IV.
kvartal

3 mjeseca

4

Izgradnja ograde na groblju u Dopsinu

45215400

80.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I.-IV.
kvartal

3 mjeseca

5

Provođenje proljetne i jesenske
deratizacije u 2021. godini

85200000

27.680,00

NE

Ugovor

I. kvartal

12 mjeseci

6

Usluga dezinsekcije komaraca

85200000

53.600,00

NE

Ugovor

I.-II. kvartal

12 mjeseci

Procijenjena
vrijednost
nabave

Vrsta postupka

Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave

Posebni
režim
nabave

Predmet
podijeljen
na grupe?

Sklapa se
Ugovor/okvir
ni sporazum?

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje
ugovora ili
okvirnog
sporazuma

Nap
ome
na
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7

Edukacija i razvoj vještina stručnjaka
u projektu "Zajedno u zajednici"

80000000

40.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I. kvartal

12 mjeseci

8

Materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje građevinskih
objekata u vlasništvu općine

44520000

24.800,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I.-IV.
kvartal

12 mjeseci

9

Nabava sadnica i cvijeća za javne
površine na području Općine

03451100

24.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I.-IV.
kvartal

12 mjeseci

10

Usluga zbrinjavanja pasa lutalica i
usluga skloništa za životinje

85200000

24.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I. kvartal

12 mjeseci

11

Nabava opreme i uređaja za zgrade i
objekte u vlasništvu Općine
Vladislavci

30100000

32.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I.-IV.
kvartal

12 mjeseci

90510000

72.400,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I. kvartal

12 mjeseci

48700000

199.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I.-IV.
kvartal

6 mjeseci

12

13

Upravljanje Reciklažnim dvorištem,
sakupljanje i zbrinjavanje otpada iz
reciklažnog dvorišta Općine
Vladislavci
Nabava pametnih kamera Općine
Vladislavci

14

Nabava rashladnog odra za kuću
oproštaja

30000000

23.200,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I.-IV.
kvartal

1 mjesec

15

Nabava energenata - peleta za grijanje
općinskih prostorija

03413000

24.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I.-IV.
kvartal

12 mjeseci

16

Rekonstrukcija javne površine oko
crkve Svetog Roka u Hrastinu

45112700

80.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I.-IV.
kvartal

3 mjeseca

17

Promidžba Općine

79822500

32.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I.-IV.
kvartal

12 mjeseci

18

Izrada Vjesnika Općine Vladislavci za
2021. godinu

79822500

21.600,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I.-IV.
kvartal

12 mjeseci

19

Proslava Dana Općine

79952000

32.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I.-IV.
kvartal

1 mjesec

20

Usluga telefona i interneta (fiksni i
mobilni)

64210000

20.000,00

NE

Narudžbenica

21

Izgradnja garaže za kombi vozilo

45210000

240.000,00

NE

Ugovor

I.-IV.
kvartal
I.-IV.
kvartal

22

Opskrba električnom energijom električna energija za javnu rasvjetu i

09310000

112.000,00

NE

Ugovor

Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave

IV. kvartal

12 mjeseci
3 mjeseca
12 mjeseci
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45223300

28.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I. kvartal

1 mjesec

24

Rekonstrukcija parkirališta ispred
nogometnog igrališta u Dopsinu

45223300

196.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I.-IV.
kvartal

3 mjeseca

25

Rekonstrukcija pješačkih staza u
naselju Vladislavci

45233260

480.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I.-IV.
kvartal

6 mjeseci

26

Rekonstrukcija i prenamjena zgrade
društvenog doma (Hrvatski dom) u
zgradu dječjeg vrtića i jaslica u
Vladislavcima

45200000

2.640.000,00

Otvoreni postupak

NE

Ugovor

III. kvartal

12 mjeseci

27

Izgradnja ceste prema groblju u
naselju Dopsin

45233000

950.573,62

Otvoreni postupak

NE

Ugovor

II. kvartal

6 mjeseci

28

Stručni nadzor nad izgradnjom ceste
prema groblju u naselju Dopsin

71247000

48.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

II. kvartal

6 mjeseci

29

Rekonstrukcija pješačkih staza u
naselju Dopsin

45233260

232.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I. kvartal

3 mjeseca

30

Izgradnja vatrogasne garaže u
Vladislavcima

45200000

400.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I.-IV.
kvartal

6 mjeseci

31

Stručni nadzor nad izgradnjom
vatrogasne garaže u Vladislavcima

71247000

20.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I.-IV.
kvartal

6 mjeseci

32

Rekonstrukcija pješačkih staza u
naselju Hrastin

45233260

400.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I.-IV.
kvartal

3 mjeseca

33

Stručni nadzor nad rekonstrukcijom
pješačkih nogostupa u naselju Hrastin

71247000

20.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I.-IV.
kvartal

3 mjeseca

34

Izgradnja parkinga i manipulativnih
površina na groblju u Dopsinu

45215400

494.400,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I. kvartal

3 mjeseca

35

Stručni nadzor nad izgradnjom
parkinga i manipulativnih površina na
groblju u Dopsinu

71247000

24.720,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I. kvartal

3 mjeseca

36

Izgradnja javne rasvjete između
naselja Vladislavci i Hrastin

34993000

384.000,00

NE

Ugovor

I.-IV.
kvartal

3 mjeseca

37

Izgradnja trga u središtu općine

45200000

480.000,00

NE

Ugovor

I. kvartal

3 mjeseca

Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave

N-1/21

N-2/21
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38

Stručni nadzor nad izgradnjom trga u
središtu općine

71247000

24.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I. kvartal

3 mjeseca

39

Postavljanje fittnes sprava u naselju
Dopsin

37440000

36.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I.-IV.
kvartal

1 mjesec

40

Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju biciklističkih staza na
području Općine Vladislavci

71242000

160.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

IV. kvartal

6 mjeseci

41

Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju nerazvrstane ceste u
Vladislavcima

71242000

24.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

II. kvartal

3 mjeseca

42

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje
otresnica, putne i kanalske mreže,
javnih površina i površina uz općinske
objekte u 2021. godini

45233141

53.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

I. kvartal

12 mjeseci

43

Usluge savjetovanja u provedbi
projekta "Snaga žena - skrbim za
druge, brinem za sebe II"

73220000

56.000,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

I. kvartal

III. kvartala

44

Nabava informatičkog programskog
rješenja za računovodstvo i proračun

48700000

42.400,00

Postupak jednostavne
nabave

NE

Ugovor

IV. kvartal

12 mjeseci

Članak 2.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a ima biti objavljen u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“, „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci i na
internetskim stranicama Općine Vladislavci.
KLASA: 406-01/21-03/01
UR.BROJ: 2158/07-02-21-02
Vladislavci, 8. veljače 2021.
Općinski načelnik
Marjan Tomas, v.r.
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17
i
98/19), članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 3/13, 3/17,
2/18 i 4/20) i članka 6. Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine
Vladislavci za razdoblje od 2017. do 2022. godine. („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 6/17,
2/18, 4/18, 11/18, 4/19, 7/19, 4/20, 5/20 – Pročišćeni tekst, 8/20, 10/20, 11/20 – Pročišćeni tekst i 1/21)
općinski načelnik dana 8. veljače 2021. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA
o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na potporu
iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove
na području Općine Vladislavci za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Članak 1.
Ovim izmjenama i dopunama dopunjuje se Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja
prava na potporu iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području
Općine Vladislavci za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Službeni glasnik“ Općine
Vladislavci br. 3/18, 1/20, 5/20 ,6/20, 11/20 i 12/20 – Pročišćeni tekst), dalje, u tekstu:
Pravilnik.
Članak 2.
U članku 1. stavak 1. točka 5. mijenja se i dopunjuje da se riječ „i“ zamjenjuje zarezom te se
iza riječi „studentima“ dodaju riječi: „te osobe koje su u prethodnoj školskoj godini završile
srednju školu, a nisu nastavile akademsko obrazovanje“
Članak 3.
Članak 2. stavak 3. mijenja se i dopunjuje da se riječ „i“ zamjenjuje zarezom te se iza riječi
„studenti“ dodaju riječi: „te osobama koje su u prethodnoj školskoj godini završile srednju
školu, a nisu nastavile akademsko obrazovanje“
Članak 4.
Članak 18.a mijenja se i dopunjuje da se riječ „i“ zamjenjuje zarezom te se iza riječi „studenti“
dodaju riječi: „te osobe koje su u prethodnoj školskoj godini završile srednju školu, a nisu
nastavile akademsko obrazovanje“
Članak 5.
U članku 18.c stavak 1. mijenja se i dopunjuje na način da se riječ „i“ zamjenjuje zarezom te se
iza riječi „studentima“ dodaju riječi: „te osobama koje su u prethodnoj školskoj godini završile
srednju školu, a nisu nastavile akademsko obrazovanje“
U članku 18.c stavak 2.točka 4. se dopunjuje da se iza zareza dodaju riječi: „ako je primjenjivo“
Članak 6.
Članak 21. stavak 2. mijenja se i dopunjuje da se riječ „i“ zamjenjuje zarezom te se iza riječi
„studentima“ dodaju riječi: „te osobama koje su u prethodnoj školskoj godini završile srednju
školu, a nisu nastavile akademsko obrazovanje“
Članak 7.
Članak 22. stavak 2. mijenja se i dopunjuje da se riječ „i“ zamjenjuje zarezom te se iza riječi
„studentima“ dodaju riječi: „te osobama koje su u prethodnoj školskoj godini završile srednju
školu, a nisu nastavile akademsko obrazovanje“
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Članak 8.
Ostale odredbe ovog Pravilnika ostaju nepromijenjene.
Članak 9.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci da izradi pročišćeni tekst
Pravilnika
o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na potporu iz Programa poticanja uređenja
naselja i demografske obnove na području Općine Vladislavci za razdoblje od 2017. do 2022.
godine .
Članak 10.
Ovaj Pravilnik objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci i web stranici
www.opcina-vladislavci.hr, a stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom
glasniku“ Općine Vladislavci.
KLASA: 363-01/18-06/01
URBROJ: 2158/07-02-21-07
Vladislavci, 08. veljače 2021.
Općinski načelnik
Marjan Tomas, v.r.
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Na temelju članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj
3/13 i 3/17) i članka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 5/14, 2/16 i 6/17)
općinski načelnik Općine Vladislavci donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog tijela za pregled i popis opremljenosti prostorije
za potrebe provođenja postupka
natječaja za zakup poslovnog prostora
u naselju Vladislavci, kč. br. 56, k. o. Vladislavci
Članak 1.
U stručno tijelo za pregled i popis opremljenosti prostorije za potrebe provođenja postupka
natječaja za zakup poslovnog prostora u naselju Vladislavci, kč br. 56. k. o. Vladislavci imenuju
se slijedeći članovi:
1. Krunoslav Morović – predsjednik
2. Josip Žuljević – član
3. Hrvoje Kovač - član
Članak 2.
Stručno tijelo iz članka 1. će pregledati i popisati opremljenost prostorije za koju će se
raspisati natječaj za zakup poslovnog prostora.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Vladislavci.
KLASA: 372-01/21-01/2
URBROJ. 2158/07-02-21-02
Vladislavci, 09. veljače 2021.
Općinski načelnik
Marjan Tomas, v. r.
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Na temelju članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine
Vladislavci broj 3/13 i 3/17) i članka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci
broj 5/14 i 2/16) općinski načelnik Općine Vladislavci donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog tijela za
provođenje postupka
natječaja za zakup poslovnog prostora
u naselju Vladislavci, kč. br. 56, k. o. Vladislavci
Članak 1.
U stručno tijelo za provođenje postupka natječaja za zakup poslovnog prostora u naselju
Vladislavci, kč br. 56. k. o. Vladislavci imenuju se slijedeći članovi:
4. Gordana Pehar Kovačević, dipl. iur. – predsjednik
5. Tajana Habuš, up. pravnik – član
6. Paulina Pranjić, - član
Članak 2.
Stručno tijelo iz članka 1. pomaže u postupku provođenja natječaja za zakup poslovnog
prostora 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: 372-01/21-01/2
URBROJ. 2158/07-02-21-05
Vladislavci, 09. veljače 2021.
Općinski načelnik
Marjan Tomas, v. r.
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Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 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 članka 30. stavka 1. Statuta Općine Vladislavci (“Službeni
glasnik” Općine Vladislavci br. 3/13, 3/17, 2/18, 4/20 i 5/20 – pročišćeni tekst i 8/20) Općinsko
vijeće Općine Vladislavci na svojoj 33. sjednici održanoj 08. veljače 2021. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
STATUTA
Općine Vladislavci

Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Statuta Općine Vladislavci mijenja se i dopunjuje Statut Općine
Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20 i 5/20 –
pročišćeni tekst i 8/20).
Članak 2.
U članku 24. stavak 1. riječ „jedanaest“ zamjenjuje se riječi „devet“.
U članku 24. stavak 3. riječ „jedanaest“ zamjenjuje se riječi „devet“.
Članak 3.
U članku 25. iza riječi „i“ dodaje se riječ „dva“.
U članku 25. stavak 2. ispred riječi „potpredsjednik“ dodaju se riječi „jedan od“ te riječ
„potpredsjednik“ postaje množina i glasi „potpredsjednika“.
Članak 4.
U članku 26. stavak 5. riječ „potpredsjednika“ zamjenjuje se riječi „potpredsjednike“
Članak 5.
Članak 29. mijenja se i dopunjuje i sada glasi:
„Funkcija vijećnika je počasna.
Vijećnici za svoj rad imaju pravo na naknadu, u skladu s posebnom odlukom Općinskog
vijeća.
Naknada za rad po članu Općinskog vijeća određuje se u neto iznosu po članu
Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto naknada po članu Općinskog vijeća ne smije
iznositi više od 6.000,00 kuna.
Naknada predsjedniku Općinskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%,
a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene stavkom
3. ovog članka.
Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.
Ostala prava vijećnika u svezi s njihovim radom, te način pripreme i sazivanja sjednice
Općinskog vijeća, tijek zasjedanja i druga pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se
Poslovnikom.“
Članak 6.
U članku 30. stavak 1. točka 6. riječ „potpredsjednika“ zamjenjuje se riječi „potpredsjednike“
U članku 30. stavak 1. iza točke 7. dodaje se točka 7.a koja glasi:
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„ 7.a predlaže članove upravnog tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima općina
ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) predlaže glavnoj skupštini, odnosno
skupštini društva.“
Članak 7.
U članku 31. stavak 2. briše se.
Članak 8.
Članak 32. briše se.
Članak 9.
Članak 33. briše se.
Članak 10.
Iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi:
„Članak 33.a
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski
načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati
općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski
načelnik može promijeniti tijekom mandata.
Član Općinskog vijeća je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog
načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je
općinski načelnik, kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo
nesmetano funkcioniranje općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog
načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika,
u općini će se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih
izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom
nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je
općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6.
ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike
Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela općine dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku
tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8
dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
općinskog načelnika.“
Članak 11.
Članak 34. mijenja se i sada glasi:
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„Općinski načelnik bira se na način propisan posebnim zakonom.“
Članak 12.
Članak 35. mijenja se i sada glasi:
„Općinski načelnik može se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom posebnim
zakonom.“
Članak 13.
U članku 36. stavak 1. točka 7. iza riječi: „ustanova,“ dodaju se riječi: „trgovačkih
društava“.
U članku 36. stavak 1. točka 8. riječi: „gradonačelnik, odnosno župan“ brišu se
Članak 14.
Članak 39. mijenja se i sada glasi:
„Općinski načelnik svoju dužnost može obavljati volonterski ili profesionalno.
Ako općinski načelnik dužnost obavlja profesionalno ima pravo na plaću, a ako dužnost
obavlja volonterski ima pravo na naknadu, pod uvjetima i na način propisan zakonom.“
Članak 15.
U članku 50. riječ: „lokalnog“ i riječ: „mjesnog“ brišu se.
Članak 16.
Članak 51. mijenja se i sada glasi:
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom i Statutom.
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona
kojim se uređuje provedba referenduma.
Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka
može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog
vijeća, općinski načelnik i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća,
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, Općinsko vijeće dužno
je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma
donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici,
predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja
prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će
u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno
odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako tijelo državne
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan,
Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke
tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se
može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
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Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine i
upisani su u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“
Članak 17.
Iza članka 51. dodaje se članak 51.a i 51.b koji glase:
„Članak 51.a
Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i
prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine te raspravljanja o potrebama i interesima
građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom.
Zborove građana može sazvati Općinsko vijeće i Općinski načelnik radi raspravljanja i
izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za općinu.
Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, Zborovi građana sazivaju
se za cijelo područje ili za dio područja općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području
općine.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova
prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana savjetodavno je
načelnika.

za Općinsko vijeće i Općinskog

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom općine u skladu
sa zakonom i Statutom.
Članak 51.b
Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga općine, od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u općini te dati odgovor
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u
skladu s tehničkim mogućnostima općine.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se
općim aktom općine, u skladu sa zakonom i Statutom.“

Članak 18.
U članku 52. stavak 1 riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.
U članku 52. stavak 4. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.
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Članak 19.
U članku 53. stavak 3. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.
U članku 53. stavak 5. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.
Članak 20.
Članak 54. – 59. brišu se.
Članak 21.
U članku 60. stavak 3. iza riječi „tijela, dodaju se riječi „usmeno izjavljivanje predstavke
odnosno pritužbe.“ , a riječi „ili sredstvima elektroničke komunikacije“ brišu se.
U članku 60. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim
mogućnostima općine.“
Članak 22.
Iza članka 63. dodaje se članak 63.a koji glasi:
„Članak 63.a
Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim
mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona
kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata
ministarstva nadležnog za financije.“
Članak 23.
U članku 65.a riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se.
Članak 24.
U članku 65.b stavak 2. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: „te
drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Općinskog vijeća.“
U članku 65.b iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:
„U slučaju kad je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do
imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka
koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže
povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni
prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju
nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovog članka
sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali
razmjerno razdoblju za koje se odnosi.“
Članak 25.
Iza članka 65.b dodaju se članci 65.c, 65.d, 65.e i 65.f koji glase:
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„Članak 65c
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, a općinski načelnik je
onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i
nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika, iz članka 33.a
ovoga Statuta.
Članak 65.d
Kada je u jedinici konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih
prijevremenih izbora, do donošenja proračuna općine financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka
koju donosi općinski načelnik.
Članak 65.e
Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese
odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi
proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka
koju donosi općinski načelnik.
Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta
ukine proračun općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. Do donošenja
proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Članak 65.f
Na sadržaj odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz članaka 65.c, 65.d i 65.e
ovoga Statuta primjenjuje se odredba članka 65b. stavka 6. ovoga Statuta.“
Članak 26.
U članku 68. stavak 2. riječi „te njegov zamjenik“ brišu se.
U članku 68. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava
pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme
trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati
elektroničkim putem.“
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.
Članak 27.
Iza članka 70. dodaju se novi članci 70.a i 70.b koji glase:
„Članak 70.a
Članovi Općinskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu ovoga
Statuta nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.
Članak 70.b
Osoba zatečena na dužnosti zamjenika općinskog načelnika, u trenutku stupanja na
snagu ovoga Statuta nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.“
Članak 28.
Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta
Općine Vladislavci.
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Članak 29.
Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu prvog dana od dana objave u
“Službenom glasniku” Općine Vladislavci osim članaka 3., 4., 5. stavak 3. i 4., 6., 7., 9., 10.,
11., 12., 19., 20., 26. i 27.stavak 1. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske, načelnike, gradonačelnike i župane.
KLASA: 012-02/18-01/02
URBROJ: 2158/07-01-20-9
Vladislavci, 8. veljače 2021.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Morović, v.r.
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Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15
,123/17 i 98/19) i članka 30. stavka 1. Statuta Općine Vladislavci (“Službeni glasnik” Općine
Vladislavci br. 3/13, 3/17, 2/18, 4/20 i 5/20 – pročišćeni tekst i 8/20) Općinsko vijeće Općine
Vladislavci na svojoj 33. sjednici održanoj 08. veljače 2021. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VLADISLAVCI

Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vladislavci mijenja
se i dopunjuje Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine
Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 4/17 Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Vladislavci, 4/20 i 5/20- Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vladislavci).
Članak 2.
Članak 2. stavak 1. mijenja se i sada glasi:
„Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela ili službenik kojeg on ovlasti.“
Članak 3.
U članku 9. riječ: „Potpredsjednika“ zamjenjuje se riječi: „Potpredsjednike“
Članak 4.
Članak 10. stavak 2. mijenja se i sada glasi:
„Zamjenik vijećnika počinje obavljati vijećničku dužnost ukoliko članu Vijeća mandat
miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran sukladno zakonskim odredbama.“
Članak 5.
U članku 11. riječ: „potpredsjednika“ zamjenjuje se riječi: „potpredsjednike“
Članak 6.
U članku 12. riječ: „potpredsjednika“ zamjenjuje se riječi: „potpredsjednike“
Članak 7.
U članku 13. stavak 1. ispred riječi: potpredsjednika dodaje se riječ „dva“ te se na kraju
rečenice briše točka, dodaje zarez te riječi: „zasebno za svakog kandidata.“
Članak 8.
U članku 15. stavak 3. riječ: „potpredsjednika“ zamjenjuje se riječi: „potpredsjednike“
Članak 9.
U članku 16. stavak 1. riječi: „ i njegov zamjenik“ brišu se.
U članku 16. stavak 3. riječi: „(zamjenika načelnika)“ brišu se.
U članku 16. stavak 4. riječi: „(zamjenik načelnika)“ brišu se.
Članak 10.
Članak 17. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

“Službeni glasnik”

stranica 18

Broj 2-21

„Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Vijeća.“
Članak 11.
U članku 19. riječi: „ i njegovog zamjenika“ brišu se.
Članak 12.
U članku 32. stavak 3. riječi: „gradonačelnik ili župan“ brišu se.
Članak 13.
U članku 33. stavak 1. točka na kraju rečenice se briše, dodaje se zarez te riječi:
„a ako se radi o elektroničkoj sjednici naznaku o datumu i vremenskom razdoblju do
kojeg vijećnik može glasati o pojedinoj točki dnevnog reda s naznakom e-mail adrese na koju
je obvezan poslati odgovor. Rok za glasanje u pravilu ne može biti kraći od 5 dana od slanja
poziva na elektroničku sjednicu. Ako postoje opravdani razlozi, rok iz prethodnog stavka ovog
članka može biti i kraći.“
U članku 33. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. 4. i 5. koji glase:
„Elektroničke sjednice se održavaju iznimno, u slučaju nastupanja posebnih okolnosti
koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se
nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost
stanovništva te imovinu veće vrijednosti. i moguće ih je održati ako barem 5 vijećnika potvrdi
primitak poziva na elektroničku sjednicu.
Kod održavanja elektroničke sjednice, vijećnici su se dužni na svaku točku dnevnoga
reda zasebno očitovati na način da se u poruci elektroničke pošte navede broj točke dnevnog
reda o kojoj se izjašnjavaju uz navođenje »za« ili »protiv« ili »suzdržan« bez dodatnog
obrazlaganja glasovanja.
O elektroničkoj sjednici sastavlja se zapisnik kojem se priključuju i ispisi poruka
elektroničke pošte vijećnika iz prethodnog stavka ovog članka.
Zapisnik se verificira na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici Vijeća.“
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju 6., 7. i 8.
Članak 14.
U članku 34. stavak 1. ispred riječi potpredsjednik dodaju se riječi: „jedan od“ a riječ:
„potpredsjednik“ se mijenja u riječ: „potpredsjednika“.
Članak 15.
U članku 35. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„U iznimnim situacijama u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju
događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati
sjednici vijeća vijećnik može prisustvovati putem video poziva.“
Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju 3., 4., 5., 6. i 7.
Članak 16.
Članak 41. stavak 1. mijenja se i sada glasi:
„Općinski načelnik nazoči sjednicama Vijeća.“
Članak 17.
U članku 64. stavak 4. riječ: „donijetog“ zamjenjuje se riječi: „donesenog“
Članak 18.
U članku 50. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Iznimno, ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih
je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih
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razloga spriječenosti, osim općinskog načelnika, privremeni zamjenik općinskog načelnika
može utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku
utvrđenom posebnim zakonom.“
Dosadašnji stavak 2. ovog članka postaje stavak 3.
Članak 19.
Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Općine Vladislavci da izradi pročišćeni
tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vladislavci.
Članak 20.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vladislavci objavit će se u
“Službenom glasniku” Općine Vladislavci, te stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke
o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske, načelnike, gradonačelnike i župane.
Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2158/07-01-21-08
Vladislavci, 08. veljače 2021.
Predsjednik
Općinskog Vijeća
Krunoslav Morović, v.r.
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Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 28/10) te članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“
Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst i 8/20)), Općinsko vijeće
Općine Vladislavci na svojoj 33. sjednici održanoj 08. veljače 2021. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke
o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa
Članak 1.
Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz
radnog odnosa („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/17) mijenja se prema odredbama
ove Odluke.
U nazivu Odluke riječi: „i zamjenika općinskog načelnika“ brišu se te se sada propis zove
„Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa“:
Članak 2.
U članku 1. riječi: „i zamjenika općinskog načelnika“ brišu se. Riječi u množini „koeficijenti“,
“dužnosnici“, „obavljaju“ i „zasnivaju“ postaju jednina i glase: „koeficijent“, „dužnosnik“,
„obavlja“ i „zasniva“.
Članak 3.
U članku 3. stavak 1. točka 2. briše se.
Članak 4.
U članku 5. riječ u množini „rješenja“ zamjenjuje se riječi u jednini „rješenje“.
Članak 5.
Ostale odredbe Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika iz radnog odnosa („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/17) ostaju
nepromijenjene.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci a stupa na snagu na dan
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske,
načelnike, gradonačelnike i župane osim odredbe iz članka 3. i 4. koje će se primijeniti nakon
isteka mandata dužnosnika zatečenog u obnašanju dužnosti.

KLASA: 022-05/17-04/01
URBROJ: 2158/07-01-21-03
Vladislavci, 08. veljače 2021.
Predsjednik
Općinskog Vijeća
Krunoslav Morović, v.r.
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Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni
glasnik“ Općine Vladislavci 3/13, 3/17, 2/18, 4/20 i 5/20 – pročišćeni tekst i 8/20) Općinsko
vijeće Općine Vladislavci na svoj 33. sjednici održanoj dana 08. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o naknadi za rad općinskog načelnika
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad općinskog načelnika (u nastavku teksta:
dužnosnika) koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.
Članak 2.
Dužnosnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za svoj
rad u iznosu od 2.500,00 kuna neto i isplaćuje se mjesečno.
Naknada se isplaćuje iz Proračuna Općine Vladislavci kao i pripadajući porez i doprinosi.
Članak 3.
Rješenje o utvrđivanju naknade dužnosnika iz članka 2. ove Odluke donosi pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci te stupa na snagu na dan
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske
načelnike, gradonačelnike i župane. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti Odluka o
naknadama za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika („Službeni glasnik“
Općine Vladislavci broj 4/13) i Odluka o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika
(„Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 6/17). Zatečeni dužnosnici koji imaju pravo na
naknadu po Odlukama koje se ukidaju, imaju pravo na naknadu za svoj rad do isteka tekućeg
mandata.

KLASA: 022-01/21-01/01
UR.BROJ: 2158/07-01-21-02
Vladislavci, 08. veljače 2021.

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Krunoslav Morović, v.r.
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Na temelju članka 31. stavak 2., članka 31.a i članka 35. stavak 1. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30. Statuta
Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 pročišćeni tekst i 8/20) Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svoj 33. sjednici održanoj dana
08. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi dužnosnika i službenika Općine Vladislavci
Članak 1.
Odluka o naknadi dužnosnika i službenika Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine
Vladislavci broj 4/09 i 6/17) mijenja se prema odredbama ove Odluke.
Članak 2.
U članku 1. riječi „općinskom načelniku i njegovom zamjeniku“ brišu se.
Članak 3.
U članku 6. stavak 1. broj „1.000,00 zamjenjuje se brojem „750,00“.
U članku 6. stavak 2. riječ „zamjeniku“ mijenja se u „potpredsjednicima“.
Članak 4.
Članak 8. mijenja se i sada glasi:
„Članak 8.
Predsjednik Općinskog vijeća i njegovi potpredsjednici nemaju pravo na naknadu za
sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća jer naknada iz članka 6. ove odluke obuhvaća i
sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća.“
Članak 5.
U članku 13. riječi: „općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika i “ brišu se.
U članku 13. iza riječi predsjedniku Općinskog vijeća dodaju se riječi „i potpredsjednicima
Općinskog vijeća“ te riječ: „isplaćuje“ zamjenjuje se riječi: „isplaćuju“.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci a stupa na snagu na dan
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske,
načelnike, gradonačelnike i župane, osim članaka 2. i 5. stavak 1. koji stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.
KLASA: 022-05/17-03/02
UR.BROJ: 2158/07-01-21-04
Vladislavci, 08. veljače 2021.
Predsjednik
Općinskog Vijeća
Krunoslav Morović, v.r.
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15,
123/17, 98/19 I 144/20) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci (“Službeni glasnik” Općine
Vladislavci broj 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst i 8/20), Općinsko vijeće Općine
Vladislavci na svojoj 33. sjednici održanoj 08. veljače 2021. godine, donosi
Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o korištenju službenog teretnog vozila, osobnog automobila, službenog mobitela
te korištenja sredstava za reprezentaciju za potrebe Općine Vladislavci
Članak l.
Odluka o korištenju službenog teretnog vozila, osobnog automobila, službenog mobitela te
korištenja sredstava za reprezentaciju za potrebe Općine Vladislavci (“Službeni glasnik”
Općine Vladislavci broj 2/19) mijenja se i dopunjuje sukladno odredbama ove Odluke.
Članak 2.
U članku 5. stavcima 1.i 2. riječi: “zamjenik općinskog načelnika,” brišu se.
U članku 5. stavcima 1. i 2. iza riječi “općinski načelnik,” dodaju se riječi: “privremeni
zamjenik kada zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja mandata općinskog
načelnika zbog okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju
dužnost,”
Članak 3.
U članku 6. riječi: “Zamjenik Općinskog načelnika,” brišu se.
U članku 6. iza riječi “općinski načelnik,” dodaju se riječi: “privremeni zamjenik kada
zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika zbog
okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost,”
Članak 4.
U članku 10. stavak 1. točka 2. briše se. dosadašnja točka 3. postaje točka 2.
Članak 5.
Ostale odredbe Odluke o korištenju službenog teretnog vozila, osobnog automobila, službenog
mobitela te korištenja sredstava za reprezentaciju za potrebe Općine Vladislavci (“Službeni
glasnik” Općine Vladislavci broj 2/19) ostaju nepromijenjene.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci a stupa na snagu na dan
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske,
načelnike, gradonačelnike i župane. Osoba zatečena na dužnosti zamjenika općinskog
načelnika, u trenutku stupanja na snagu ove Odluke nastavlja s ostvarivanjem prava do isteka
tekućeg mandata.
Klasa: 406-01/19-11/01
Ur.broj: 2158/07-01-21-04
Vladislavci, 08. veljače 2021.
Predsjednik
Općinskog Vijeća
Krunoslav Morović, v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br.
3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst i 8/20), članka 2. stavka 2. Odluke o suglasnosti
na provedbu ulaganja na području Općine Vladislavci u 2021. godini („Službeni glasnik“
Općine Vladislavci br. 12/20) i članka 22. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
(„Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br.9/20 ) u postupku nabave radova - izgradnja trga u
središtu općine, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 480.000,00 kn bez PDV-a,
Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 33. sjednici, održanoj dana 8. veljače 2021.
godine, donosi
ODLUKU O ODABIRU
u postupku jednostavne nabave br. N-2/21
Članak 1.
Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave radova– izgradnja trga u središtu općine - broj
jednostavne nabave : N-2/21, odabrana je ponuda ponuditelja: Conslut-Kop d.o.o. Osijek,
Kapucinska 25, O.I.B. 56074724484, sa cijenom ponude od 479.617,84 kuna (bez troškova
PDV-a), odnosno ukupnom cijenom ponude od 599.522,30 kuna (sa troškovima PDV-a).
Razlog odabira: najniža cijena.
Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 1. Štefiček grupa d.o.o., I.B. Slovaka 5,
Jelisavac, 2. Štula d.o.o. Vladislavci, Športska 16b, Vladislavci, 3. Consult-Kop d.o.o.,
Kapucinska 25, Osijek, 4. Visio d.o.o. Osijek, Vinkovačka 118, Osijek.
Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem, za izvršenje
isplate sukladno potpisanom ugovoru o jednostavnoj nabavi kao i za poduzimanje svih ostalih
radnji vezano uz izvršenje ugovora.
Članak 3.
Odluka o odabiru zajedno s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja
se bez odgode svim ponuditeljima na dokaziv način
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Vladislavci.
KLASA: 406-01/21-05/02
UR.BROJ: 2158/07-02-21-9
Vladislavci, 8. veljače 2021.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Morović, v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br.
3/13, 3/17 i 2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst i 8/20) Općinsko vijeće Općine Vladislavci na
svojoj 33. sjednici održanoj 08. veljače 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Programa
poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Vladislavci
za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Članak 1.
Program poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Vladislavci za
razdoblje od 2017. do 2022. godine („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 6/17, 2/18 ,
4/18, 11/18, 4/19, 7/19, 4/20, 5/20-pročišćeni tekst, 8/20, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst i
1/21), mijenja se prema odredbama ove Odluke.
Članak 2.
U članku 7. Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine
Vladislavci za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br.
6/17, 2/18 , 4/18, 11/18, 4/19, 7/19, 4/20, 5/20-pročišćeni tekst, 8/20, 10/20, 11/20 – pročišćeni
tekst i 1/21) Mjera 21 mijenja se i sada glasi:
MJERA 21.: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA
SREDNJOŠKOLCIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE VLADISLAVCI
Prihvatljivi korisnici:
Redovni učenici 3. i 4. razreda srednje škole i redovni studenti s prebivalištem na
području Općine Vladislavci, te osobe koje su u prethodnoj školskoj godini završile srednju
školu, nisu nastavile akademsko obrazovanje, a na dan podnošenja zahtjeva imaju status
nezaposlene osobe.
Iznos potpore:
Pomoć se dodjeljuje ovisno o postignutom općem uspjehu u prethodnoj školskoj/
akademskoj godini u iznosu od 20% (za opći uspjeh 2,00) do 50% ( za opći uspjeh 5,00).
Način provedbe:
Sufinanciranje se provodi na način da se sredstva isplaćuju direktno autoškoli koju
podnositelj zahtjeva pohađa, temeljem zaključenog ugovora s učenikom/studentom.
Članak 3.
Ostale odredbe Program poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine
Vladislavci za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br.
6/17, 2/18 , 4/18, 11/18, 4/19, 7/19, 4/20, 5/20-pročišćeni tekst, 8/20, 10/20, 11/20 – pročišćeni
tekst i 1/21) ostaju neizmijenjene.
Članak 4.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci da izradi pročišćeni tekst
Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Vladislavci za
razdoblje od 2017. do 2022. godine.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku“ Općine Vladislavci.
KLASA: 550-01/17-01/02
URBROJ: 2158/07-01-21-27
Vladislavci, 08. veljače 2021.
Predsjednik
Općinskog Vijeća
Krunoslav Morović, v.r.
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Izdavač: Općina Vladislavci
Za izdavača: Marjan Tomas, općinski načelnik
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