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Na temelju odredbi članka 46. stavka 3. 

Zakona o sustavu strateškog planiranja i 

upravljanja razvojem Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ br. 123/17) i članka 36. 

Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ 

Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 2/18), 

općinski načelnik Općine Vladislavci,  dana 

26. ožujka  2019. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o imenovanju osoba ovlaštenih za unos 

podataka u informacijski sustav za 

strateško planiranje i upravljanje 

razvojem  

 

I. 

 

Ovom Odlukom imenuju se: 

1. Gordana Pehar Kovačević i  

2.  Tajana Habuš 

 

službenice u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Vladislavci, osobama  ovlaštenim 

za unos podataka u informacijski sustav 

za strateško planiranje i upravljanje 

razvojem.   

 

Kontakt podaci ovlaštenih osoba: 

Telefon: 031/391-250 

Fax: 031/391-007 

E-mail: vladislavci.tajnik@gmail.com 

 

II. 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima biti objavljena u 

„Službenom glasniku“ Općine Vladislavci. 

 

Klasa: 650-01/19-01/3 

Urbroj: 2158/07-02-19-1 

Vladislavci, 26. ožujka  2019. 

 

Općinski načelnik 

Marjan Tomas, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 

novine» br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 36. 

Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ 

Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 2/18) na 

prijedlog v.d. pročelnice,  općinski načelnik 

donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE  

 Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela 
 

 

Članak 1. 

Ovim Izmjenama i dopunama mijenja se i 

dopunjuje Pravilnik o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni 

glasnik“ Općine Vladislavci broj 1/19) dalje u 

tekstu: Pravilnik. 

 

 

Članak 2. 

Članak 9. Pravilnika mijenja se i sada glasi:  

 

I. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA  

„Članak 9. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se 

sljedeća radna mjesta s opisom poslova, 

stručnim i drugim uvjetima te brojem 

izvršitelja kako slijedi: 

 

Redni broj 1. 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

 

Kategorija:   I. 

Potkategorija:  Glavni rukovoditelj 

Klasifikacijski rang: 1 

 

Naziv: PROČELNIK JEDINSTVENOG   

UPRAVNOG ODJELA 

Potrebno stručno znanje:  

- magistar struke ili stručni specijalist 

pravnog smjera koji ima najmanje jednu 

godina radnog iskustva na odgovarajućim 

poslovima  

- organizacijske sposobnosti 

- komunikacijske vještine 

- položen državni stručni ispit 

- poznavanje rada na računalu (MS Word, 

Excel, internet) 

 

Broj izvršitelja: 1 

 

OPIS POSLOVA: 

- upravlja Jedinstvenim upravnim odjelom, u 

skladu sa zakonom i drugim propisima 
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- organizira, brine o izvršavanju i nadzire 

obavljanje poslova, daje upute za rad 

službenicima i koordinira rad Jedinstvenog 

upravnog odjela 

- obavlja poslove u svezi pripremanja 

sjednica općinskog vijeća 

- poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti 

u radu, brine o stručnom osposobljavanju i 

usavršavanju službenika i o urednom i 

pravilnom korištenju imovine i sredstva za 

rad 

- poduzima mjere za utvrđivanje 

odgovornosti za povrede službene dužnosti 

- predlaže donošenje akata iz nadležnosti 

općinskog vijeća i općinskog načelnika, a 

vezano uz poslove Jedinstvenog upravnog 

odjela 

- obavlja poslove u vezi s provedbom 

Programa raspolaganja državnim 

poljoprivrednim zemljištem 

- vodi upravni postupak i rješava o upravnim 

stvarima iz nadležnosti Jedinstvenog 

upravnog odjela ili daje ovlaštenje za 

rješavanje o upravnim stvarima 

- brine o redovitoj naplati općinskih prihoda 

te pokreće postupak ovrhe radi njihove 

naplate  

- brine o objavi «Službenog glasnika» 

Općine Vladislavci 

- obavlja i druge poslove po nalogu 

općinskog načelnika 

 

Redni broj 2. 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

 

Kategorija:   II. 

Potkategorija:  viši savjetnik 

Klasifikacijski rang: 4 

 

Naziv: VIŠI SAVJETNIK  ZA FINANCIJE 

Potrebno stručno znanje:  

  

- magistar struke ili stručni specijalist 

ekonomskog smjera 

- četiri godine radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima 

- položen državni stručni ispit 

- poznavanje rada na računalu (MS Word, 

Excel, internet) 

 

Broj izvršitelja: 1 

 

OPIS POSLOVA: 

- izrađuje nacrte prijedloga proračuna, 

izmjena i dopuna proračuna, godišnjeg 

obračuna, po uputama općinskog načelnika 

i pročelnika unosi i vodi podatke o 

uplatama i plaćanju obveza (knjiženje) 

- prati i kontrolira izvode žiro-računa 

- priprema naloge za plaćanje 

- vodi knjige ulaznih i izlaznih računa 

- izrađuje izlazne financijske dokumente 

- vodi blagajnu i piše blagajničko izvješće 

- vodi knjigu imovine 

- obračunava plaće i druge naknade 

- vodi matičnu evidenciju zaposlenika, 

očevidnik službenika i namještenika, dosjee 

službenika i namještenika 

- vodi evidenciju radnog vremena i druge 

propisane evidencije u vezi s radnim 

odnosima 

- vrši poslove kontiranja 

- izrađuje račune prihoda i izdataka i druge 

propisane evidencije i izvještaje vezane uz 

proračun 

- izrađuje statistička izvješća 

- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika i općinskog načelnika 

 

 

Redni broj 3. 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

 

Kategorija:   III. 

Potkategorija:  Stručni suradnik 

Klasifikacijski rang: 8 

 

Naziv: STRUČNI SURADNIK ZA 

UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 

Potrebno stručno znanje:  

  

- sveučilišni prvostupnik struke pravnog 

smjera ili stručni prvostupnik javne uprave 

- tri godine radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima 

- položen državni stručni ispit 

- poznavanje rada na računalu 

 

 

Broj izvršitelja: 1 

 

OPIS POSLOVA: 

- vodi upravni postupak iz nadležnosti 

Jedinstvenog upravnog odjela,  te po ovlasti 

pročelnika i rješava u upravnim stvarima 

- radi sa strankama po predmetima iz 

djelokruga rada 

- provodi postupak prisilne naplate 

nenaplaćenih potraživanja svih općinskih 

prihoda u skladu sa zakonom  

- obavlja pravne poslove vezane za izradu 

nacrta općih akata iz nadležnosti Općinskog 

vijeća i općinskog načelnika 
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- izrađuje ugovore koje sklapa Općina 

- prati propise iz djelokruga lokalne 

samouprave 

- obavlja postupke jednostavne nabave i 

sudjeluje u postupcima javne nabave 

- vodi analitičke evidencije uplata komunalne 

naknade, stanarine, grobne naknade 

- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika i općinskog načelnika 

 

Redni broj 4. 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

 

Kategorija:   III. 

Potkategorija:  Stručni suradnik 

Klasifikacijski rang: 8 

 

Naziv: STRUČNI SURADNIK ZA  

PRIPREMU I  PROVEDBU 

PROJEKATA 

Potrebno stručno znanje:  

  

- sveučilišni prvostupnik struke pravnog 

smjera ili stručni prvostupnik javne uprave 

- tri godine radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima 

- položen državni stručni ispit 

- poznavanje rada na računalu 

 

 

Broj izvršitelja: 1 

 

OPIS POSLOVA: 

- surađuje na poslovima provedbe projekata 

koje provodi Općina,  

- prati izvršenje svih projektnih aktivnosti, 

- na projektima koordinira rad s projektnim 

partnerima,  

- prati realizaciju ugovora temeljem kojih se 

sufinanciraju projekti, 

- priprema izvještaje o provedenim 

aktivnostima i ostvarenim troškovima, 

prikuplja podatke od strane partnera i 

objedinjuje ih za izvještavanje u sklopu 

projekata i programa,  

- priprema sastanke i sudjeluje na istima, 

- vodi interne evidencije radi lakšeg praćenja 

provedbe projekata i programa, 

- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika i općinskog načelnika, 

 

 

Redni broj 5. 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

 

Kategorija:   III. 

Potkategorija:  Referent 

Klasifikacijski rang: 11 

 

Naziv: UPRAVNI REFERENT 

Potrebno stručno  znanje:  

  

- srednja stručna sprema upravnog smjera 

- jedna godina radnog iskustva na  

odgovarajućim poslovima 

- položen državni stručni ispit 

- poznavanje rada na računalu (MS Word, 

Excel, internet) 

- poznavanje daktilografije 

 

Broj izvršitelja: 1 

 

OPIS POSLOVA: 

- prima i otprema poštu 

- obavlja poslove pisarnice 

- vodi urudžbeni zapisnik, upisnik predmeta 

upravnog postupka i druge propisane 

uredske knjige i evidencije 

- prima stranke i usmjerava ih nadležnim 

osobama 

- uzima na zapisnik usmene zahtjeve, žalbe i 

izjave stranaka u vezi s upravnim 

postupkom 

- vodi telefonsku centralu 

- obavlja uredske i tehničke poslove 

- vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica 

općinskog vijeća 

- izrađuje pismene otpravke akata 

- vodi poslove arhive, skrbi o arhivskom 

gradivu 

- vodi grobne očevidnike 

- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika i općinskog načelnika 

 

Redni broj 6. 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

 

Kategorija:   III. 

Potkategorija:  Referent 

Klasifikacijski rang: 11 

 

Naziv: RAČUNOVODSTVENI  REFERENT 

Potrebno stručno znanje:  

  

- srednja stručna sprema ekonomskog smjera 

- jedna godina radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima 

- položen državni stručni ispit 

- poznavanje rada na računalu (MS Word, 

Excel, internet) 

 

Broj izvršitelja: 1 

 



“Službeni glasnik”                                stranica 5                                                                        Broj 4 

 

OPIS POSLOVA: 

- priprema naloge za plaćanje 

- vodi knjige ulaznih i izlaznih računa 

- vodi blagajnu i piše blagajničko izvješće 

- vodi evidenciju radnog vremena i druge 

propisane evidencije u vezi s radnim 

odnosima 

- vrši poslove kontiranja 

- izrađuje statistička izvješća 

- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika i općinskog načelnika 

 

Redni broj 7. 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

 

Kategorija:   III. 

Potkategorija:  Referent 

Klasifikacijski rang: 11 

 

Naziv: KOMUNALNI REDAR 

Potrebno stručno znanje:  

  

- gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili 

četverogodišnje strukovno srednjoškolsko 

obrazovanje upravnog, ekonomskog ili 

tehničkog smjera 

- jedna godina radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima 

- položen državni stručni ispit 

- položen vozački ispit B kategorije 

- poznavanje rada na računalu  

 

Broj izvršitelja: 1 

 

OPIS POSLOVA: 

- primjenjuje zakonske propise iz područja 

svoje nadležnosti 

- obavlja kontrolu objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture, javnih površina, te 

prijavljuje  oštećenja i nedostatke pročelniku                   

- obavlja stalnu i neposrednu kontrolu nad 

provođenjem Odluke o  

- komunalnom redu, te podnosi zahtjeve za 

pokretanje prekršajnih i drugih  postupaka i  

poduzima druge radnje za otklanjanje 

uočenih nepravilnosti obavlja radnje u 

upravnom postupku do donošenja rješenja, 

kao i donosi  rješenja u jednostavnijim 

upravnim stvarima iz nadležnosti 

komunalnog     

- vodi propisane očevidnike i izdaje izvode iz 

tih očevidnika, 

- surađuje pri izradi prijedloga i nacrta akata iz 

područja komunalnog  gospodarstva 

- organizira provođenje mjera dezinsekcije i 

deratizacije, 

- obavlja kontrolu i poduzima mjere za 

sanaciju divljih deponija, skupljanja i   

odvoza i  deponiranje glomaznog otpada, 

zemlje i drugih iskopa 

- nadzire utjecaj štetnih tvari na okoliš i brine 

o zaštiti okoliša, 

- brine o zaštiti zraka organizira i kontrolira 

postavu reklama i natpisa 

- sudjeluje u vršenju mjerenja za potrebu 

ugovaranja zakupa poslovnih i drugih 

prostora, za   obračun komunalne naknade 

- vrši izmjere javnih površina u svrhu 

privremenog zakupa 

- vrši naplatu za korištenje prigodnih i 

povremenih objekata 

- daje podatke i sastavlja izvješća iz svog 

djelokruga rada za potrebe  općinskih tijela 

i vanjskih korisnika 

- sastavlja izvješće o radu, 

- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika i općinskog načelnika 

 

 Redni broj 8. 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

 

Kategorija:   III. 

Potkategorija:  Referent 

Klasifikacijski rang: 11 

 

Naziv: POLJOPRIVREDNI REDAR 

Potrebno stručno 

znanje:    

- srednja stručna sprema poljoprivredne, 

tehničke ili 

ekonomske  struke  

- jedna godina radnog iskustva na 

odgovarajućim 

poslovima 

- položen državni stručni ispit 

- položen vozački ispit B kategorije 

- poznavanje rada na računalu  

 

Broj izvršitelja: 1 

 

OPIS POSLOVA: 

- primjenjuje zakonske propise iz područja 

svoje nadležnosti 

- nadzire provođenje odluke o agrotehničkim 

mjerama 

- poduzima radnje u svrhu sprječavanja 

nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja 

poljoprivredne proizvodnje 

- poduzima radnje u svrhu provedbe mjera za 

uređivanje i održavanje  poljoprivrednih 

rudina 

- poduzima radnje u svrhu uklanjanja 

posljedica nastale štete u  poljoprivrednoj 

proizvodnji 
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- izrađuje zapisnike o utvrđenom stanju 

- obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem načina 

korištenja i gospodarenja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području 

Općine 

 

Članak 3. 

Članak 45. Pravilnika mijenja se i sada glasi:  

 

„Članak 45. 

Svi službenici i namještenici imaju pravo na 

dodatno zdravstveno osiguranje u godišnjem 

iznosu do 2.400,00 kuna.  

Dodatno zdravstveno osiguranje uključuje i 

sistematski pregled službenika i namještenika.  

  

Dodatno zdravstveno osiguranje  iz stavka 1. 

ovog članka omogućuje se  s ciljem zaštite 

zdravlja, te se nalazi i uvjerenja dobivena tim 

pregledom ne mogu koristiti u svrhu provjere i 

utvrđivanja radne sposobnosti službenika i 

namještenika. 

 

Članak 4. 

Ostale odredbe Pravilnika o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni 

glasnik“ Općine Vladislavci br. 1/19)  ostaju 

ne izmijenjene.  

 

Članak 5. 

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na 

snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku“ Općine Vladislavci 

 

KLASA: 023-01/19-02/01 

UR.BROJ: 2158/07-02-19-04 

Vladislavci, 28. ožujka  2019.  

 

 

Općinski načelnik 

Marjan Tomas, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine 

Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine 

Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 2/18), Općinsko 

vijeće Općine Vladislavci  na 15. sjednici, 

održanoj dana 28. ožujka 2019. donosi  

 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o primjeni 

agrotehničkih mjera za 2018. godinu 

 

I. 

 

Usvaja se Izvješće o primjeni agrotehničkih 

mjera za 2018. godinu, Klasa: 320-02/19-01/6 , 

Ur.broj: 2158/07-02-19-01 od 8. ožujka 2019. 

godine. 

 

II. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće iz 

točke I. ovog Zaključka.   

 

 

III. 

 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

glasniku“ Općine Vladislavci. 

 

 

KLASA: 320-02/19-01/6 

Urbroj: 2158/07-01-19-02 

Vladislavci, 28. ožujka 2019.  

 

 

 

Predsjednik 

Općinskog Vijeća 

Krunoslav Morović, v.r. 
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Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 

broj 20/18 i 115/18) i članka 36. Statuta 

Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine 

Vladislavci br. 3/13, 3/17 i 2/18), općinski 

načelnik podnosi 

 

I Z V J E Š Ć E 

o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. 

godinu 

 

1. UVOD 

 

Potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u 

kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, 

onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu 

proizvodnju utvrđene su Odlukom 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: 

- 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 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci je 

tijekom 2018. godine redovito pratio 

provođenje agrotehničkih mjera na području 

Općine Vladislavci, u katastarskim općinama 

Vladislavci, Dopsin i Hrastin.  

U provođenju nadzora izdavane su opomene za 

uklanjanje korova na poljoprivrednim 

površinama, u pravilu nakon žetve pšenice i 

ozimih kultura.  Sve stranke su postupile 

prema dobivenim nalozima.   

Problemi se i dalje javljaju zbog neriješenih 

imovinsko pravnih odnosa, neprovedenih 

ostavinskih rasprava, i vlasnika i suvlasnika 

koji su izvan Republike Hrvatske, nepoznata 

boravišta.   

  
3. SUZBIJANJE BILJNIH BOLESTI I 

ŠTETNIKA 

 

Općina Vladislavci je u 2018. 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 2018. 

godini izdvojila 36.965,63 kn. 

 
4. 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 okućnice), te o štetnim 

posljedicama u slučaju oglušivanja o istom 

(novčane kazne, prekršajni postupak). 

 

5. ZAKLJUČAK 

 

Općina Vladislavci aktivnim mjerama nastoji 

potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na 

njihovo obrađivanje i sprečavanje njihove 

zakorovljenosti, te aktivno provodi  nadzor nad 

poduzimanjem propisanih agrotehničkih mjera.   

 

 

KLASA: 320-02/19-01/6 

Urbroj: 2158/07-02-18-01 

Vladislavci, 8. ožujka 2019. 

 

 

Općinski načelnik 

Marjan Tomas, v.r. 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine 

Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine 

Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 2/18) ,Općinsko 

vijeće Općine Vladislavci na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana 28.  ožujka  2019. 

godine donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

upravljanja imovinom  u vlasništvu 

 Općine Vladislavci za 2018. godinu 

 

 

I. 

 

Usvaja se  Izvješće o provedbi Plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Vladislavci za 2018. godinu, Klasa: 940-01/19-

01/03, Ur.broj: 2158/07-02-19-01 od 8. ožujka 

2019. godine.  

 

II. 

 

Izvješće o provedbi Plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Vladislavci za 

2018. godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

III. 

 

Ovaj Zaključak ima biti objavljen u  

„Službenom glasniku“ Općine Vladislavci. 

 

 

KLASA: 940-01/19-01/3 

URBROJ: 2158/07-02-19-02 

Vladislavci, 28. ožujka 2019. 

 

 

 

Predsjednik 

Općinskog Vijeća 

Krunoslav Morović, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI 

PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U 

VLASNIŠTVU OPĆINE VLADISLAVCI 

ZA 2018. GODINU 

 

 

Općinsko vijeće Općine Vladislavci je na 

svojoj 5. sjednici održanoj dana 20. prosinca 

2017. godine dalo Prethodnu suglasnost na 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Vladislavci za 2018. godinu. 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Vladislavci za 2018. godinu (dalje u 

tekstu: Plan) izrađen je sukladno Planu 

upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Republike Hrvatske i Odlukom o 

donošenju Plana („Narodne novine“ broj 

24/14). 

Planom je propisano da će se Izvješće o 

provedbi plana dostavljati do 31. ožujka tekuće 

godine Općinskom vijeću na usvajanje. 

 

Plan za 2018. godinu sastoji se od: 

 

1. Popisa trgovačkih društava u 

suvlasništvu Općine Vladislavci, 

2. Plana upravljanja stanovima i 

poslovnim prostorima u vlasništvu 

Općine Vladislavci, 

3. Plana upravljanja i raspolaganja 

građevinskim zemljištem i 

poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Općine Vladislavci, 

4. Ostalih nespomenutih prava Općine 

Vladislavci. 

 

Općinsko vijeće je na 21. sjednici Općinskog 

vijeća održanoj dana 12. rujna 2016. godine 

usvojilo Strategiju upravljanja i raspolaganja 

imovinom u vlasništvu  Općine Vladislavci, 

KLASA: 940-01/16-04/01, URBROJ: 

2158/07-03-16-1, izrađenu 02. rujna 2016. 

godine, kojom se željelo osigurati ekonomski, 

svrhovito, učinkovito i transparentno 

upravljanje i raspolaganje imovinom. 

 

1. Popis trgovačkih društava u suvlasništvu 

Općine Vladislavci  

 

Trgovačka društva u kojem Općina Vladislavci 

ima udjele u vlasništvu su:  

 

- Gradski prijevoz putnika, d.o.o. Osijek 

– 0,03 %  udjela u vlasništvu, 

- Unikom, d.o.o. Osijek– 1,14 %  udjela 

u vlasništvu, 

- Tržnica, d.o.o. Osijek - 1,36 %  udjela 

u vlasništvu, 
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- Ukop, d.o.o. Osijek – 1,43 %  udjela u 

vlasništvu, 

- Športski objekti, d.o.o. – 1,43 % 

udjela u vlasništvu, 

- Vodovod – Osijek, d.o.o. – 1,43 % 

udjela u vlasništvu, 

- Komunalac Čepin, d.o.o., Čepin, 2,00 

% udjela u vlasništvu. 

 

 

Sukladno posljednjem izvještaju o stanju na 

dan 31. 12. 2018. visina udjela u trgovačkim 

društvima u suvlasništvu Općine Vladislavci 

temeljem društvenih ugovora je ostala 

nepromijenjena u odnosu na stanje na dan 

31.12.2017.  

 

Predstavnici Općine Vladislavci koji su 

temeljem Odluka Općinskog vijeća Općine 

Vladislavci imenovani za članove pojedinih 

trgovačkih društava su sudjelovali na 

Godišnjim skupštinama društava. 

 

2. Plan upravljanja stanovima i poslovnim 

prostorima u vlasništvu Općine Vladislavci  

 

2.1. Stanovi u vlasništvu Općine Vladislavci  

 

 kč.  br. 194/1 – dio, k. o. Hrastin opisana 

kao kuća br.131 (Š. Petefija), dvorište i 

oranica površine 1965 m2.  Objekt je u 

cijelosti legalan.  

 kč. br. 467.  – k. o. Vladislavci opisana 

kao zgrada, dvor, oranica, površine 8284 

m2, na kojoj je izgrađena građevina prije 

1968 godine, zgrada lokalne samouprave, 

koja posjeduje dva stambena prostora, od 

kojih jedan prostor koristi Goran Livnjak 

temeljem Ugovora o najmu stana (sa 

slobodno ugovorenom najamninom), koji se 

sastoji od 2 sobe, kuhinje i kupaonice  

ukupne površine  58,00 m2. Drugi stan koji 

koristi Radovan Ivanović, Nada Ivanović, 

Boris Ivanović i Miro Ivanović temeljem 

Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom 

najamninom), koji se sastoji od 2 sobe, 

kuhinje, ostave i predsoblja ukupne 

površine 74,06 m2. Objekt je u cijelosti 

legalan.  

 Najmoprimci redovito plaćaju najamninu.  

 

 kč. br.  155. k. o. Dopsin  opisana kao 

kuća, dvorište i oranica u selu, površine 

2014 m2,  prostor je namijenjen za 

stanovanje. Objekt je u vrlo lošem stanju 

(bez struje, vode, odvodnje, oštećenog 

krovišta te zbog opasnosti rušenja opasan je 

za prolaznike) te se u sklopu izrade 

projektne dokumentacije za izgradnju 

parkirališta, trga i hortikulturnog uređenja 

javne površine planira zahvat rušenja ovoga 

objekta. 

 

 kč. br. 67. k. o. Dopsin opisana kao kuća, 

dvorište i oranica u selu, površine 1299 m2, 

u ulici J.J. Strossmayera 81, prostor je 

namijenjen za stanovanje.  

  U 2019. godini Općinskom vijeću biti će 

predloženo donošenje Odluke o uvjetima,  

mjerilima i postupku davanja u najam 

stanova i kuća u vlasništvu Općine 

Vladislavci, te će se za najam predmetne 

kuće raspisati javni natječaj.  

 

 Kč. br. 696/2. k. o. Dopsin opisana kao 

gradilište u selu, površine 247 m2, u naravi 

kuća, koja je u 2018. godini legalizirana. Za 

nekretninu će se izvršiti procjena 

vrijednosti, te se nekretnina u 2019. godini 

planira prodati putem javnog natječaja.  

 

 

2.2. Poslovni prostori u vlasništvu Općine 

Vladislavci su: 

 

 kč. br. 467.  – dio, k. o. Vladislavci 
opisana kao zgrada, dvor, oranica, površine 

8284 m2, u ulici Kralja Tomislava 141, na 

kojoj je izgrađena građevina prije 1968 

godine, zgrada lokalne samouprave, koja se 

sastoji od vijećnice, četiri ureda, 2 sanitarna 

čvora, kuhinje i hodnika, prostorije za 

arhivu  ukupne površine  219,33 m2 

namijenjena za obavljanje poslova općinske 

uprave. Jedna prostorija površine 19,95 m2 

je povjerena Hrvatskom telekomu d .d 

temeljem Ugovora o osnivanju prava 

služnosti broj T4.5-738/2014, a služi za 

smještaj elektroničke komunikacijske 

infrastrukture  i povezane opreme. 

Poslovnica HP Hrvatske Pošte d. d. koristi 

prostor za obavljanje poštanske djelatnosti, 

koji se sastoji od prostora poslovnice, 

skladišta i sanitarnog čvora ukupne 

površine 53,66 m2. Obavljanje djelatnosti 

se vrši temeljem Rješenja o prijenosu 

prava raspolaganja nekretninama na 

Radnu organizaciju PTT Osijek, 

Skupštine Općine Osijek od 4. svibnja 

1983. godine.  

 Hrvatska pošta još uvijek nije službeno 

zatražila priznavanje prava vlasništva na 

dijelu objekta. Prijedlog je da pravo 

vlasništva  Hrvatske pošte d.d. na dio 
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nekretnine koju koristi Pošta Vladislavci 

utvrdi nadležni sud.  Objekt je u cijelosti 

legalan.  

 

 kč br. 388. k. o. Vladislavci, opisana kao 

dom, dvor, ulica  Erne Kiša 1a, površine 

682 m2, na kojoj je izgrađen Društveni dom 

Vladislavci, višenamjenska zgrada koju 

koristi i njome upravlja KUD Dukat 

Vladisalavci,  temeljem Ugovora o 

korištenju objekta u vlasništvu Općine 

Vladislavci. Zgrada Društvenog doma ima 

Uporabnu dozvolu za građevine izgrađene 

do 15. veljače 1968. godine, a ozakonjene 

su pomoćna zgrada – sanitarni čvor i 

pomoćna zgrada – garaža.  Prostor osim 

KUD-a Vladislavci  koriste i ostale udruge 

građana sa sjedištem u Vladislavcima, 

kojima je temeljem  Pravilnika o 

kriterijima, mjerilima i postupku dodjele  

prostora u vlasništvu Općine Vladislavci i 

provedenog javnog natječaja dan na 

korištenje prostor u opisanoj nekretnini i sa 

kojima je zaključen Ugovor o uporabi 

općinskog prostora dana 13. ožujka 2018. 

godine 

  

 kč. br. 389. k. o. Vladislavci, opisana kao 

kuća (DVD) E. Kiša 1a, površine 63 m2, na 

kojoj je izgrađena garaža koju koristi DVD 

Vladislavci. Objekt je ozakonjen, a 

temeljem  Pravilnika o kriterijima, 

mjerilima i postupku dodjele  prostora u 

vlasništvu Općine Vladislavci i provedenog 

javnog natječaja prostor je dan  korištenje 

DVD-u te je sa DVD Vladislavci zaključen 

Ugovor o uporabi općinskog prostora dana 

13. ožujka 2018. godine 

 

 kč. br.  194/1, dio, k. o. Hrastin, opisana 

kao kuća br.131 (Š. Petefija), dvorište i 

oranica površine 1965 m2 u ulici Šandora 

Petefija 131, na kojoj je u jednom dijelu 

prostor za obavljanje vjerske djelatnosti 

povjeren Ugovorom o osnivanju prava 

služnosti na dijelu zgrade izgrađene na kč. 

br. 194/1 k. o. Hrastin i Aneksom ugovora o 

osnivanju prava služnosti na dijelu zgrade 

izgrađene na kč. br. 194/1 k. o. Hrastin, 

Đakovačko – osječkoj nadbiskupiji, Župi 

Rođenja Svetog Ivana Krstitelja, 

Vladislavci. Župa koristi  tri prostorije 

površine 69 m2 i 44 m2 i 25 m2 te ima 

pravo upotrebe zajedničkog hodnika. 

Prostorije se koriste bez naknade. Drugi dio 

zgrade je ukupne površine 30 m2. 

 

 kč. br. 93. k. o. Hrastin, opisana kao kuća 

br.64 (Š. Petefija), javna zgrada, Vatrogasni 

dom, dvorište površine 610 m2, u ulici 

Šandora Petefija 64  na kojoj je izgrađen i 

Društveni dom Hrastin, višenamjenska 

zgrada koju koristi i njome upravlja DVD 

Hrastin. Temeljem  Pravilnika o kriterijima, 

mjerilima i postupku dodjele  prostora u 

vlasništvu Općine Vladislavci, provedenog 

javnog natječaja, zaključen je  Ugovor o 

uporabi općinskog prostora dana 13. ožujka 

2018. godine, pored DVD Hrastin prostor u 

Društvenog doma, temeljem provedenog 

natječaja i zaključenih Ugovora o uporabi 

općinskog prostora od 13. veljače 2018. 

godine, koriste i Udruga žena Hrastin, te 

Matica umirovljenika Osijek, Podružnica 

Hrastin. Zgrada Društvenog doma ima 

Uporabnu dozvolu za građevine izgrađene 

do 15. veljače 1968. godine  

 Na k.č.br. 93, k.o. Hrastin, sagrađen je i 

Vatrogasni dom Hrastin,  koju koristi i 

njome upravlja DVD Hrastin temeljem  

Pravilnika o kriterijima, mjerilima i 

postupku dodjele  prostora u vlasništvu 

Općine Vladislavci, provedenog javnog 

natječaja i  zaključenog  Ugovora o uporabi 

općinskog prostora dana 13. ožujka 2018. 

godine, DVD Hrastin koristi prizemlje i dio 

kata zgrade  Vatrogasnog doma, a pored 

DVD Hrastin,  temeljem Pravilnika o 

kriterijima, mjerilima i postupku dodjele  

prostora u vlasništvu Općine Vladislavci, 

provedenog javnog natječaja i  zaključenog  

Ugovora o uporabi općinskog prostora dana 

13. ožujka 2018. godine, kat Vatrogasnog 

doma koriste i Mađarsko kulturno društvo 

„Dosza Gyorgy“, te Udruga mladih Hrastin. 

Zgrada Vatrogasnog doma Hrastin ima 

Uporabnu dozvolu za građevine izgrađene 

na temelju akta za građenje izdanog do 1. 

listopada 2007. godine. 

 

 kč. br. 152. k. o. Dopsin, opisana kao 

Društveni dom i dvorište, Partizanska ulica, 

površine 3078 m2, ulica J.J. Strossmayera 

70,  na kojoj je izgrađen Društveni dom 

Dopsin, zgrada javne namjene, izgrađena 

prema Građevinskoj dozvoli od 12. 08. 

1983. Kat Društvenog doma  koristi Udruga 

Hrvata iz Bosne i Hercegovine – Bosanski 

prsten temeljem Pravilnika o kriterijima, 

mjerilima i postupku dodjele  prostora u 

vlasništvu Općine Vladislavci, provedenog 

javnog natječaja  i  zaključenog  Ugovora o 

uporabi općinskog prostora dana 13. ožujka 

2018. godine.  

 U sastavu Društvenog doma u prizemlju je i 
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poslovni prostor površine 60 m2 koji se 

sastoji od prodajnog i skladišnog prostora te 

sanitarnog čvora, prostor je  povjeren 

izravnim ugovaranjem Narodnom 

trgovačkom lancu d. o. o. temeljem 

Ugovora o zakupu poslovnog prostora.  

 Jednostavna zgrada- spremište koja se 

nalazi na istoj katastarskoj čestici je 

legalizirana. 

  

 kč. br.  56. k. o. Vladislavci opisana kao 

zgrada br. 88, Ulica M. Križan, površine 

101 m², višenamjenska zgrada, u ulici 

Kralja Tomislava 196a. 

 Zgrada ima uvjerenje da je evidentirana 

građevina prije 15. veljače 1968. godine. 

 Poslovni prostor  dan je u zakup  2017. 

godine, na vrijeme od 5 godina tvrtci Latino 

food j.d.o.o. Vladislavci, za obavljanje 

ugostiteljske djelatnosti.   

 

 kč. br. 819. k. o. Vladislavci opisana kao 

javna zgrada, svlačionica, zemljište za šport 

i rekreaciju, Športska ulica 3, površine 

43216 m2, na kojoj je  legalizirana zgrada 

javne namjene površine 219 m2. Prizemlje 

zgrade koristi NK LIV 1949,  temeljem 

Pravilnika o kriterijima, mjerilima i 

postupku dodjele  prostora u vlasništvu 

Općine Vladislavci, provedenog javnog 

natječaja  i  zaključenog  Ugovora o 

uporabi općinskog prostora dana 13. ožujka 

2018. godine, kat zgrade koristi Lovačko 

društvo „Kobac“ temeljem Pravilnika o 

kriterijima, mjerilima i postupku dodjele  

prostora u vlasništvu Općine Vladislavci, 

provedenog javnog natječaja  i  zaključenog  

Ugovora o uporabi općinskog prostora dana 

13. ožujka 2018. godine 

 

 Na istoj katastarskoj čestici se nalazi i 

objekt Hrvatski dom – centar za sport i 

rekreaciju površine 957,90 m2 koji je 

izgrađen, ali nije dovršen. Objekt ima 

građevinsku dozvolu. Temeljem Pravilnika 

o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele  

prostora u vlasništvu Općine Vladislavci, 

provedenog javnog natječaja  i  zaključenog  

Ugovora o uporabi općinskog prostora dana 

19. travnja, jednu prostoriju površine 50,00 

m2 koristi Gradsko društvo Crvenog križa 

Osijek.  

 

 kč. br. 183/1. k. o. Dopsin opisana kao 

javna zgrada. k. b. 118 a,  svlačionica i 

zemljište za šport i rekreaciju, ulica Josipa 

Jurja Strossmayera, površine 20085 m2 na 

kojoj je legalizirana zgrada javne namjene 

površine 217 m2 koju koristi NK Goleo 

Dopsin temeljem Pravilnika o kriterijima, 

mjerilima i postupku dodjele  prostora u 

vlasništvu Općine Vladislavci, provedenog 

javnog natječaja  i  zaključenog  Ugovora o 

uporabi općinskog prostora dana 13. ožujka 

2018. godine 

 

 kč. br. 697. k. o. Vladislavci, opisana kao 

sakralna zgrada, mrtvačnica i groblje, ulica 

Kralja Tomislava, površine 19339 m2, na 

kojoj je izgrađena mrtvačnica površine 194 

m2 sukladno Građevinskoj dozvoli. 

 

 kč. br. 86. k. o. Hrastin, opisana kao 

sakralna zgrada, mrtvačnica i groblje, ulica 

Ferenca Kiša, površine 13656 m2, na kojoj 

je izgrađena mrtvačnica površine 74 m2 

sukladno Građevinskoj dozvoli. 

 

  kč. br. 78. k. o. Dopsin, opisano kao 

groblje u selu, površine 3265 m2, za 

predmetnu lokaciju u tijeku je ishođenje 

građevinske dozvole za izgradnju kuće 

oproštaja i pristupne ceste.  

 

 

U 2018. godini sukladno uvjetima, mjerilima i 

kriterijima utvrđenih Uredbom o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za 

opće dobro koje provode udruge („Narodne 

novine“ 26/15) i Pravilnika o kriterijima, 

mjerilima i postupku dodjele prostora u 

vlasništvu Općine Vladislavci na uporabu 

udrugama („Službeni glasnik“ Općine 

Vladislavci br. 6/17)   proveden je javni 

natječaj i zaključeni su ugovori o uporabi 

općinskog prostora sa slijedećim udrugama:  
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R.br. Mjesto i 

katastarska čestica 

Ulica i broj Opis prostora i 

struktura 

NAZIV KORISNIKA 

PROSTORA 

1.  Dopsin,  

k.č.br. 183/1 

J.J.Strossmayera 

118 a, Dopsin 

Svlačionice, društvena 

prostorija, nogometno 

igralište,  

1. NOGOMETNI KLUB 

GOLEO DOPSIN  

2.  Vladislavci , k.č.br. 

388 

Erne Kiša 1a, 

Vladislavci 

Dom kulture, prostorija 

na katu, Prostorija br. 1  

1. KUD „DUKAT“ 

VLADISLAVCI  

 

3.  Vladislavci , k.č.br. 

388 

Erne Kiša 1a, 

Vladislavci 

Dom kulture, prostorija 

na katu, Prostorija br. 2  

1.  UDRUGA 

UMIROVLJENIKA 

OPĆINE VLADISLAVCI 

4.  Vladislavci , k.č.br. 

388 i 389 

Erne Kiša 1a, 

Vladislavci 

Dom kulture, prostorija 

na katu, Prostorija br. 3  

koja se sastoji od dvije 

sobe –ureda i sale 

Garaža na k.č.br. 389 

1.  DOBROVOLJNO 

VATROGASNO 

DRUŠTVO 

VLADISLAVCI   

5.  Vladislavci , k.č.br. 

388 

Erne Kiša 1a, 

Vladislavci 

Dom kulture, prostorija 

na katu, Prostorija br. 4  

1. ŠPORTSKO 

RIBOLOVNO 

DRUŠTVO ČEPIN 

6.  Vladislavci , k.č.br. 

819 

Športska 3 

Vladislavci 

Svlačionice i nogometno 

igralište 

1.  NOGOMETNI 

KLUB LIV 1949 

VLADISLAVCI i 

NOGOMETNA ŠKOLA 

1949 VLADISLAVCI 

7.  Vladislavci , k.č.br. 

819 

Športska 3, 

Vladislavci 

Prostor na katu  1. LOVAČKO 

DRUŠTVO KOBAC 

VLADISLAVCI 

8.  Hrastin, k.č.br. 93 Šandora Petefija 

64, Hrastin 

 Dom kulture ,   

Prostorija br. 1. 

1. UDRUGA ŽENA 

HRASTIN 

9.  Hrastin, k.č.br. 93 Šandora Petefija 

64, Hrastin 

Dom kulture  

Prostorija br. 2 

1.  MATICA 

UMIROVLJENIKA 

GRADA OSIJEKA, 

PODRUŽNICA HRASTIN 

10.  Hrastin, k.č.br. 93 Šandora Petefija  

64, Hrastin 

Vatrogasni dom  

prizemlje i kat 

1.  DOBROVOLJNO 

VATROGASNO 

DRUŠTVO HRASTIN 

11.  Hrastin, k.č.br. 93 Petefi Šandora 64, 

Hrastin 

Vatrogasni dom, kat,   

Prostorija br. 1. 

1.  MAĐARSKO 

KULTURNO DRUŠTVO 

„DOZSA GYORGY“ 

HRASTIN 

12.  Hrastin, k.č.br. 93 Peefi Šandora 64, 

Hrastin 

Vatrogasni dom, kat,  

Prostorija br. 2.  

1.  UDRUGA 

MLADIH HRASTIN 

13.  Dopsin, k.č.br. 152 J.J. Strossmayera 

70, Dopsin 

Dom kulture  

kat 

1.   UDRUGA 

HRVATA IZ BOSNE I 

HERCEGOVINE 

„BOSANSKI PRSTEN“ 
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Ugovori su zaključeni na vrijeme od 5 godina.  

 

 

3.Ošasna imovina Općine Vladislavci               

 

 

 kč. br. 210 k. o. Dopsin, ½ dijela   opisan 

kao kuća, dvorište i oranica novo selo 

površine 2050 m2 u kojoj nitko ne živi. 

Nekretnina je naslijeđena kao ošasna 

imovina temeljem rješenja o nasljeđivanju, 

iza pok. Agate Magdić iz Dopsina, 

Partizanska 147, umrle 31. prosinca 1992. 

godine, u 2019. godini planira se prodaja 

suvlasničkog dijela Općine Vladislavci.  

 kč. br. 210 k. o. Dopsin, ½ dijela   opisan 

kao kuća, dvorište i oranica novo selo 

površine 2050 m2 u kojoj nitko ne živi. 

Nekretnina je naslijeđena kao ošasna 

imovina temeljem rješenja o nasljeđivanju, 

iza pok. Mate Magdića iz Bjelovara, Grgura 

Ninskog 5, umrlog 04. veljače 2014. godine 

u 2019. godini planira se prodaja 

suvlasničkog dijela Općine Vladislavci.  

 

 Kč. br. 696/11. k. o. Dopsin opisana kao 

kuća br. 5A i dvorište, Ul. Svetog Ivana 

površine 402 m2 u kojoj nitko ne živi. 

Nekretnina je naslijeđena kao ošasna 

imovina temeljem rješenja o nasljeđivanju, 

iza pok. Ivana Fridriha iz Osijeka, Svetog 

L. B. Mandića 2, umrlog 13. srpnja 2014. 

godine.  

 Potraživanje prema HZMO Osijek s osnova 

neisplaćene mirovine koju je ostavitelj 

primao putem tekućeg računa OTP Banke 

Hrvatska d. d. Zadar sa stanjem u 

neutvrđenom iznosu,  

 Zaštićeni račun OTP Banke Hrvatska d. d. 

Zadar HR7624070003530385659 sa 

stanjem u neutvrđenom iznosu, 

 Tekući račun OTP Banke Hrvatska d. d. 

Zadar HR9824070003204698548 sa 

stanjem u neutvrđenom iznosu, 

 Račun OTP Banke Hrvatska d. d. Zadar  

HR1724070001100326522 sa stanjem u 

neutvrđenom iznosu, 

 Račun OTP Banke Hrvatska d. d. Zadar 

broj 750100047204 sa stanjem u 

neutvrđenom iznosu, 

 Iza istog pokojnika naslijeđena su sljedeća 

dugovanja: Ugovor o kreditu Raiffeisesen 

BANK Austria, d. d. u neutvrđenom iznosu, 

porezno dugovanje sa stanjem na dana 

24.11.2014. godine u iznosu od 51.314.53 

kn, te dugovanje prema HZZO po polici 

broj: 8144818 sa stanjem u neutvrđenom 

iznosu. 

 

 U 2019. godini planira se izvršiti procjena 

vrijednosti, legalizacija objekta i privođenje 

objekta svrsi. 

 

 Ošasna imovina iza pokojnog Milivoja 

Devića iz Vladislavaca, Kralja Tomislava 

197 

 Pravo korištenja grobnog mjesta na 

mjesnom groblju u Vladislavcima, polje 1, 

grobno mjesto 007 (prema starom grobnom 

očevidniku) 

 Novac na tekućem računu kod 

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d. d., 

broj računa IBAN: 

HR8123900013200733118 u cijelosti 

 Pokretnine Moped marka vozila: 

PEUGEOT, Tip vozila: S1, Boja vozila: 

PLAVA S EFEKTOM, Broj šasije: 

VGAS1AADA00308404 u prometu od 

2005. god., reg. oznake: OS190FL, u 

cijelosti 

 Ošasna imovina iza pokojnog Stjepana 

Kočiša iz Hrastina, kč. br. 165 opisana kao 

oranica u selu, površine 1932 m2, 

 Novčana sredstva na računu stambene 

štednje broj 44626339, kod Wustenrot 

stambene štedionice d. d. Zagreb, sa saldom 

na dan 11. 01. 2016. u iznosu od 0,17 EUR. 

    U 2019. godini planira se izvršit procjena 

vrijednosti i prodaja nekretnine.  

 

 

 

4. Građevinska zemljišta i poljoprivredna 

zemljišta u vlasništvu Općine Vladislavci  

 

4.1. Građevinska zemljišta u vlasništvu 

Općine Vladislavci 

 

 kč. br. 200/2. k. o. Hrastin opisana kao 

gradilište, površine 890 m2.  

Općinsko vijeće Općine  Vladislavci 

donijelo je  Odluku o davanju prethodne 

suglasnosti na osnivanje prava građenja 

(„Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 

2/16) na dijelu kč. br. 200/2 u korist 

nositelja prava građenja,  Župe Rođenja 

Svetog Ivana Krstitelja – Vladislavci. Pravo 

građenja se osniva isključivo za potrebe 

gradnje  Pastoralnog centra za potrebe 

mještana Općine Vladislavci. 
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 Kč. br. 92/1, 92/2 i 92/3 k. o. Dopsin, 

opisane kao put u selu, površina 2197 m2, 

2192 m2 i 2979 m2 su predviđene lokacije 

za izgradnju reciklažnog dvorišta. Izrađena 

je projektna dokumentacija za građevinu 

„Reciklažno dvorište Dopsin“ koje je 

financirao Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost u 100 postotnom 

iznosu opravdanih troškova, u studenom 

2017. godine potpisan je Ugovor o dodjeli 

bespovratnih sredstava za projekt 

„Izgradnja reciklažnog dvorišta u 

Vladislavcima“ sa iznosom dodijeljenih 

bespovratnih sredstava od 3.121.536,54 kn. 

U rujnu 2018. godine započeli su radovi 

izgradnje Reciklažnog dvorišta, radovi teku 

prema planu, a u 2019. godini Reciklažno 

dvorište počet će sa radom.  

 kč. br. 289. k. o. Hrastin, površine 14551 

m2, koja se sastoji od uređenog zemljišta 

površine 1 33 64 m 2  i zemljišta za sport i 

rekreaciju na kojem je izgrađeno rukometno 

igralište površine 1187 m 2 . 

 kč. br. 696/8. k. o. Dopsin, opisana kao 

oranica, površine 688 m2, za koju u           

2018. godini nisu poduzimanje nikakve 

radnje vezane uz raspolaganje nekretninom. 

  kč. br. 696/9. k. o. Dopsin, opisna kao 

oranica, površine 688 m2, za koju u           

2018. godini nisu poduzimanje nikakve 

radnje vezane uz raspolaganje nekretninom. 

 kč. b.r 696/10. k. o. Dopsin, opisana kao 

oranica, površine 694 m2, za koju u           

2018. godini nisu poduzimanje nikakve 

radnje vezane uz raspolaganje nekretninom. 

 

4.2. Poljoprivredna zemljišta u vlasništvu 

OpćineVladislavci: 

 

 kč. br. 279. k. o. Hrastin opisana kao 

pašnjak, površine 54767 m2,  

 

 

 kč. br. 274. k. o. Hrastin opisana kao 

nogometno igralište, površine 34678 m2 

 

 kč. br.  304. k .o .Hrastin, opisana kao 

trstik bučak, površine 5090 m2,  

 

 kč. br. 126/1. k. o. Dopsin, opisana kao 

oranica, površine 1994 m2, 

 

 kč. br. 154. k. o. Dopsin, opisana kao 

oranica, površine 1205 m2, 

 

 kč. br. 694. k. o. Vladislavci, opisana kao 

livada uz groblje, površine 4292 m2, koristi  

OPG Kavedžić Pavle temeljem Ugovora o 

zakupu zemljišta koji je  zaključen na rok 

do 5 godina, odnosno do 2021. 

 kč. br. 183/2. k. o. Dopsin, opisana kao 

pašnjak u selu, površine 2910 m2, 

 

 kč. br. 698. k. o. Vladislavci, opisana kao 

oranica kod groblja, površine 18142 m2, 

koju koristi OPG Kavedžić Pavle temeljem 

Ugovora o zakupu zemljišta koji je  

zaključen na rok do 5 godina, odnosno do 

2021. 

 kč .br. 819. dio, k. o. Vladislavci,  opisana 

kao oranica, površine 15000 m2, koju 

koristi Mijo Šulmajster iz Vladislavaca, 

temeljem Ugovora o zakupu zemljišta, koji 

je zaključen na rok do 5 godina, odnosno do 

2020. godine. 

 

 

 

 

5. Ostala nespomenuta prava Općine Vladislavci 

 

U 2018. godini provedene su slijedeće investicije u imovinu Općine Vladislavci:  

 

R.BR. OPIS IZNOS U KUNAMA 

1.  Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Kiš 

Ferenca u Hrastinu 

1.107.459,94 

2.  Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Dopsinu 1.955.732,06 

3.  Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u 

Hrastinu 

85.449,21 

4.  Modernizacija javne rasvjete u Općini 

Vladislavci – zamjena postojeće rasvjete 

energetski učinkovitom i ekološki prihvatljivom 

659.192,50 

5.  Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje otresnica,  

putne i kanalske  mreže 

113.802,50 
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6.  Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Vladislavci 

31.250,00 

7.  Izrada troškovnika za uređenje javne površine 

ispred Društvenog doma u Vladislavcima zbog 

omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja 

osobama s teškoćama u kretanju 

6.250,00 

8.  Izrada troškovnika za uređenje javne površine 

ispred Društvenog objekta u K. Tomislava 196a  

u Vladislavcima zbog omogućavanja nesmetanog 

pristupa i kretanja osobama s teškoćama u 

kretanju 

6.250,00 

9.  Izrada troškovnika za uređenje javne površine 

ispred Ambulante i Ljekarne u Vladislavcima 

zbog omogućavanja nesmetanog pristupa i 

kretanja osobama s teškoćama u kretanju 

6.250,00 

10.  Izrada troškovnika za uređenje javne površine 

ispred nogometnog igrališta NK Goleo Dopsin 

zbog omogućavanja nesmetanog pristupa i 

kretanja osobama s teškoćama u kretanju 

6.250,00 

11.  Uređenje ruralne infrastrukture – usluga 

prijevoza zemlje za uređenje groblja u Dopsinu 

13.500,00 

12.  Izgradnja ruralne infrastrukture – izgradnja 

dječjeg igrališta u Vladislavcima 

14.375,00 

13.  Izrada projektno –tehničke dokumentacije za 

izgradnju ruralne infrastrukture – izrada 

projektne dokumentacije  za rekonstrukciju i 

dogradnju sportskog centra Vladislavci 

5.000,00 

14.  Izrada projektno –tehničke dokumentacije za 

izgradnju ruralne infrastrukture – izrada 

projektne dokumentacije  za izgradnju kuće 

oproštaa i pristupnu cestu do grobla u Dopsinu 

17.500,00 

15.  Izrada projektno –tehničke dokumentacije za 

izgradnju ruralne infrastrukture – izrada 

troškovnika za rekonstrukciju  javne rasvjete  

7.500,00 

16.  Izrada projektno –tehničke dokumentacije za 

izgradnju ruralne infrastrukture – izrada glavnog 

projekta za rekonstrukciju javne rasvjete  

23.125,00 

SVEUKUPNO 

 

4.058.886,21 

 

Detaljno izvješće o navedenim ulaganjima i 

izvorima financiranja biti će prikazano u 

Izvješću o izvršenju Programa gradnje uređaja 

i objekata komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu, i Izvješću o izvršenju Programa 

korištenja sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

države na području Općine Vladislavci za 

2018. godinu.  

 

 

KLASA: 940-01/19-01/03 

URBROJ: 2158/07-02-19-01 

Vladislavci, 8. ožujka 2019.  

 

Općinski načelnik 

Marjan Tomas, v.r. 
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Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 

br. 20/18 i 115/18) i  članka 30. Statuta Općine 

Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine 

Vladislavci br: 3/13,   3/17 i 2/18) Općinsko 

vijeće Općine Vladislavci na svojoj 15. 

sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine 

donosi  

 

 

ZAKLJUČAK 

 

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju 

Programa korištenju sredstava od 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu države na području Općine 

Vladislavci za 2018. godinu  

 

 

I. 

 

Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Programa 

korištenju sredstava  od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

države i sredstava naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području 

Općine Vladislavci za 2018. godinu, Klasa: 

320-02/19-01/7, Ur.broj: 2158/07-02-19-01 8. 

ožujka  2019. 

 

 

Izvješće iz točke 1. je sastavni dio ovog 

Zaključka. 

 

II. 

 

Ovaj Zaključak ima biti  objavljen u 

„Službenom glasniku“ Općine Vladislavci. 

 

KLASA: 320-02/19-01/7 

URBROJ: 2158/07-01-19-02 

Vladislavci, 28. ožujka 2019. 

 

 

Predsjednik 

Općinskog Vijeća 

Krunoslav Morović, v.r. 
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Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 

br. 20/18 i 115/18) i  članka 36. Statuta Općine 

Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine 

Vladislavci br: 3/13,   3/17 i 2/18), Općinski 

načelnik Općine Vladislavci,  podnosi 

 

IZVJEŠĆE  

o ostvarivanju Programa korištenja 

sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području 

Općine Vladislavci za 2018. godinu  

 

I.  

Sredstva ostvarena od prodaje, zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa, koncesije državnog 

poljoprivrednog zemljišta i naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 

na području Općine Vladislavci za 2018. 

godinu iznose 834.207,89 kn i to:  

 

- prihod od zakupa i privremenog 

korištenja  iznos od 210.672,33 kuna,  

- prihod od prodaje, prodaje izravnom 

pogodom iznos od 495.089,28 kuna  

- prihod od koncesije iznos od 

128.440,00 kuna  

- prihod od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta 6,28 kuna. 

 

 

 

 

Utrošen je iznos od 558.803,15 kn za sljedeće namjene: 

 

R.BR. OPIS PLAN IZVRŠENJE  

I. KATASTARSKO-GEODETSKA IZMJERA 1.200,00 1.100,00 

1. Kopiranje katastarskih planova 1.200,00 1.100,00 

II. PODMIRIVANJE DIJELA STVARNIH TROŠKOVA U 

VEZI S PROVEDBOM ZAKONA O 

POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU 

141.115,60 139.833,15 

1. Poslovi vođenja evidencija naplate prihoda od polj. zemljišta 

i drugi poslovi vezani uz provedbu Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu 

131.615,60 131.919,61 

2. Uredski materijal i ostali materijal i najam fotokopirnog 

stroja 

9.500,00 7.913,54 

III.  PROGRAM UREĐENJA RURALNOG PROSTORA  

IZGRADNJOM I ODRŽAVANJEM RURALNE 

INFRASTRUKTURE  

964.980,96 417.870,00 

1. Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje otresnica,  putne i 

kanalske  mreže 

117.275,00 113.802,50 

2. Izrada projektne dokumentacije za prijavu na Mjere 7.2. i 

7.4. ruralnog razvoja (nogostupi, ceste, javne površine, 

parkirališta i trgovi) 

80.763,37 0,00 

3. Modernizacija javne rasvjete Općine Vladislavci 176.525,91 134.192,50 

4. Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Vladislavci 

31.250,00 31.250,00 

5. Deratizacija  27.500,00 27.500,00 

6. Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete uz cestu na 

ulazu u Vladislavce 

96.000,00 0,00 

7. Stručni nadzor nad izgradnjom, rekonstrukcijom i 

održavanjem otresnica, putne i kanalske mreže 

5.625,00 5.625,00 

8. Izrada troškovnika za uređenje javne površine ispred 

Društvenog doma u Vladislavcima zbog omogućavanja 

nesmetanog pristupa i kretanja osobama s teškoćama u 

kretanju 

8.891,88 6.250,00 

9. Izrada troškovnika za uređenje javne površine ispred 

Društvenog objekta u K. Tomislava 196a  u Vladislavcima 

zbog omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja osobama 

s teškoćama u kretanju 

6.250,00 6.250,00 

10. Izrada troškovnika za uređenje javne površine ispred Ambulante i 

Ljekarne u Vladislavcima zbog omogućavanja nesmetanog 

pristupa i kretanja osobama s teškoćama u kretanju 

6.250,00 6.250,00 
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R.BR. OPIS PLAN IZVRŠENJE  

11. Izrada troškovnika za uređenje javne površine ispred 

nogometnog igrališta NK Goleo Dopsin zbog omogućavanja 

nesmetanog pristupa i kretanja osobama s teškoćama u 

kretanju 

6.250,00 6.250,00 

12. Izrada pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog 

dijela Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci 

4.500,00 4.500,00 

13. Uređenje ruralne infrastrukture – uređenje zemljišta iza 

Reciklažnog dvorišta u Dopsinu 

185.000,00 0,00 

14. Uređenje ruralne infrastrukture – usluga prijevoza zemlje za 

uređenje groblja u Dopsinu 

13.500,00 13.500,00 

15. Izgradnja ruralne infrastrukture – izgradnja dječjeg igrališta 

u Vladislavcima 

14.400,00 14.375,00 

16. Izrada projektno –tehničke dokumentacije za izgradnju 

ruralne infrastrukture – izrada projektne dokumentacije  za 

rekonstrukciju i dogradnju sportskog centra Vladislavci 

5.000,00 0,00 

17. Izrada projektno –tehničke dokumentacije za izgradnju 

ruralne infrastrukture – izrada projektne dokumentacije  za 

izgradnju kuće oproštaa i pristupnu cestu do grobla u 

Dopsinu 

120.000,00 17.500,00 

18. Izrada izvješća o stanju u prostoru 17.500,00 0,00 

19. Izrada projektno –tehničke dokumentacije za izgradnju 

ruralne infrastrukture – izrada troškovnika za rekonstrukciju 

javne rasvjete  

7.500,00 7.500,00 

20. Izrada projektno –tehničke dokumentacije za izgradnju 

ruralne infrastrukture – izrada glavnog projekta za 

rekonstrukciju javne rasvete  

23.125,00 23.125,00 

21. Izgradnja ruralne infrastrukture – izrada ograde na 

nogometnom igralištu u Dopsinu 

11.874,80 0,00 

SVEUKUPNO 

 

1.107.296,56 558.803,15 

 

 

II. 

 

Neutrošeni iznos 275.398,46  kn koji nije 

utrošen  u 2018. godini zbog naplate krajem 

godine bit će utrošen u 2019. godini. 

 

III. 

 

Ovo Izvješće upućuje se na razmatranje i 

usvajanje Općinskom vijeću Općine 

Vladislavci.  

 

 

Klasa: 320-02/19-01/7 

Urbroj: 2158/07-02-19-01 

Vladislavci, 8. ožujka  2019. 

 

 

 

Općinski načelnik 

Marjan Tomas, v.r. 
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Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 30. 

Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ 

Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 2/18 ) 

Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 

15. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine 

donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

I. 

 

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o 

provedbi  Plana gospodarenja otpadom Općine 

Vladislavci za 2018. godinu, Klasa: 351-01/19-

02/01, Ur.broj: 2158/07-02-19-01 od 18. 

ožujka 2019.  

Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

II. 

 

Ovaj  Zaključak ima biti objavljen u  

„Službenom glasniku“ Općine Vladislavci. 

 

 

 

KLASA: 351-01/19-02/01 

URBROJ: 2158/07-01-19-02 

Vladislavci, 28. ožujka 2019. 

 

 

 

Predsjednik 

Općinskog Vijeća 

Krunoslav Morović, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 36. 

Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ 

Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 2/18) 

općinski načelnik Općine Vladislavci dana  18. 

ožujka 2018. godine, podnosi 

 

IZVJEŠĆE  

o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

Općine Vladislavci za 2018. godinu 

 

 

I. OPĆI DIO 

Plan gospodarenja otpadom za Općinu 

Vladislavci usvojen je 12. ožujka 2012. 

godine, a u skladu je sa Zakonom o otpadu. 

 

Plan je prihvatilo Općinsko vijeće Općine 

Vladislavci na 22. sjednici održanoj 12. ožujka 

2012. 

 

Revizija 1 Plana gospodarenja otpadom za 

razdoblje od 2012. do 2019. godine usvojena je 

13. lipnja 2016. godine na 20. sjednici 

Općinskog vijeća Općine Vladislavci Odlukom 

o usvajanju Revizije 1 Plana gospodarenja 

otpadom Općine Vladislavci za razdoblje od 

2012. do 2019. godine i objavljen u 

„Službenom glasniku“ br. 3/16. 

Revizija je izrađena zbog usklađivanja s 

odredbama članka 17. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

94/13).   

 

Sukladno članku 20. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

94/13, 73/17 i 14/19) (dalje u tekstu: Zakon) 

izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave 

dužno je dostaviti godišnje izvješće o provedbi 

Plana za prethodnu kalendarsku godinu 

jedinici područne (regionalne) samouprave i 

objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. 

ožujka tekuće godine. 

Izvršno tijelo jedinice je dužno dostaviti 

godišnje izvješće o provedbi Plana i 

objedinjena izvješća iz stavka 1. ovoga članka 

Ministarstvu i objaviti ih u svom službenom 

glasilu i na svojim mrežnim stranicama do 31. 

svibnja tekuće godine za prethodnu 

kalendarsku godinu. 

 

Sukladno Zakonu jedinica lokalne samouprave 

dužna je na svom području osigurati: 

1. javnu uslugu prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada, i biorazgradivog 

komunalnog otpada, 
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2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, 

metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada, 

3. sprječavanje odbacivanja otpada na način 

suprotan Zakonu te uklanjanje tako 

odbačenog otpada, 

4. provedbu Plana, 

5. donošenje i provedbu Plana gospodarenja 

otpadom jedinice lokalne samouprave 

6. provođenje izobrazno-informativne 

aktivnosti na svom području i 

7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja 

otpada. 

 

Na području Općine Vladislavci prema 

posljednjem popisu stanovništva iz 2011. 

godine živi 1.882 stanovnika u naseljima: 

Vladislavci, Dopsin i Hrastin. 

 

 

II. PODACI O NAČINU PRIKUPLJANJA I 

ZBIRNJAVANJA OTPADA  

 

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji 

nastaje na području Općine Vladislavci vrši 

tvrtka EKO-FLOR PLUS d. o. o. iz Oroslavja, 

Mokrice 180/C. 

 

Prikupljeni miješani komunalni otpad (KBO 

20 03 01) zbrinut je na uređeno odlagalište 

otpada.  Selektivni otpad ( papir, plastiku, 

ambalažni otpad i sl. preuzela je tvrtka EKO-

FLOR plus d. o. o. na daljnju obradu. 

Korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada 

odlažu otpad u zelene kante zapremnine 120 l 

u koje se odlaže miješani komunalni otpad koji 

se odvozi jednom tjedno, u plave kante 

zapremnine 120 l u koje odlažu papir te u žute 

kante zapremnine 120 l u koje odlažu plastiku. 

Plave i žute kante se odvoze jednom 

mjesečno.Za pravne osobe su predviđene 

također zelene kante za miješani komunalni 

otpad, plave kante za papir i žute kante za 

plastiku koje su ovisno o njihovim potrebama 

zapremnine 120 l ili 240 l. 

 

Odvojeno prikupljanje otpada je također 

omogućeno i na tzv. zelenim otocima, koji su 

raspoređeni u sva tri naselja koja omogućuju 

mještanima odvojeno odlaganje otpada u 

kontejnere za staklo, papir, plastiku, metal i 

tekstil . Biorazgradivog otpada zbrinjavaju 

građani u vlastitim kućanstvima na način da 

isti kompostiraju. 

 

Općina Vladislavci je također sklopila i 

Ugovor o odvoženju, skladištenju, čuvanju i 

izdavanju neregistriranih, havariranih ili 

tehnički neispravnih motornih vozila i njihovih 

dijelova s tvrtkom Kairos d. o .o. iz Osijeka, 

Industrijska zona jug 9. 

 

Jednom mjesečno se odvozi glomazni otpad za 

koji je dostavljena obavijest mještanima 

Općine Vladislavci da za predviđene datume 

odvoza glomaznog otpada izvrše prijavu 

najkasnije 3 dana prije datuma predviđenog za 

odvoz glomaznog otpada, te da ga pripreme za 

odvoz unutar dvorišta neposredno uz kolni ulaz 

na način da se koncesionaru omogući nesmetan 

ulaz u dvorište. 

 

U 2018. godini otpočela je izgradnja 

Reciklažnog dvorišta na k.č.br. 92/1 i 92/2, 

k.o. Dopsin u Dopsinu.  Radovi će biti završeni 

u 2019. godini i u 2019. godini Reciklažno 

dvorište u Dopsinu otpočet će sa radom.   

 

U 2018. godini zaključen je ugovor za pružanje 

usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 

otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. 

 

Na mrežnoj stranici Općine Vladislavci  

objavljen i ažurno održavan popis s 

informacijama o lokacijama mobilnog 

reciklažnog dvorišta  po naseljima, lokacijama 

spremnika za odvojeno sakupljanje 

komunalnog otpada  i područjima u kojima se 

spremnici za odvojeno sakupljanje 

komunalnog otpada izravno ustupaju korisniku 

usluge. 

 

Uspostavljen je sustav zaprimanja obavijesti o 

lokacijama nepropisno odbačenog otpada na 

web stranici Općine, gdje je istaknut broj, mail 

adresa i radno vrijeme  službene osobe koja 

zaprima obavijesti. 

 

Uvidom na terenu vrši se  nadzor na području 

Općine Vladislavci radi utvrđivanja postojanja 

odbačenog otpada u okoliš. 

 

Na području Općine Vladislavci nije u 2018. 

godini evidentirano nepropisno odlaganje 

otpada.  

 

Provedena je edukacija stanovništva u 

gospodarenju otpadom na način da su 

mještanima podijeljeni letci u više navrata u 

kojima je objašnjen način razvrstavanja i 

odlaganja otpada po kantama koje su im 

podijeljene  i kontejnerima na eko- otocima te 

su navedene vrste otpada koje se mogu 

odlagati u pojedine kante. 
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Sredstva utrošena na edukaciju mještana u 

2018. godini su iznosila 15.200,00 kn.  

 

III. PODACI O PRIKUPLJENIM 

KOLIČINAMA OTPADA 

 

Količine prikupljenog otpada u 2018. godini na 

području Općine Vladislavci su: 

 

- miješani komunalni otpad (KBO 20  03 01): 

331.020 kg,  

- glomazni otpad (KBO 20 03 07): 6.560,00  

kg 

- ambalaža od papira i kartona (KBO15 01  

01): 3.920,00 kg 

 

- pvc ambalaža (KBO 15 01 02) : 

1.480,00 

- staklena ambalaža (KBO 15 01 07): 

1.970,00 kg 

- papir i karton (KBO 20  01 01): 9.150,00 kg 

- plastika (KBO 20 01 39) 11.830,00 kg 

 

Sve prikupljeni miješani komunalni otpad 

zbrinut je  putem koncesionara Eko –flor plus 

d.o.o. Mokrice na odlagalištima Kombel d.o.o. 

Belišće, Starovalpovački put 65, Belišće, na 

kojem je zbrinuto 5,12 tona miješanog 

komunalnog otpada, te na odlagalištu 

Komunalac d.o.o. Vukovar, Sajmište 174, 

Vukovar na kojem je zbrinuto 325,90 tona 

miješanog komunalnog otpada. 

 

Prikaz prikupljenih količina otpada 2014-2018.  

 

R.BR. OZNAKA OTPADA 2014./KG 2015./KG 2016. /KG 2017./KG 2018. /KG 

1.  miješani komunalni 

otpad (KBO 20  03 01) 

341.080 353.210 340.800 352.130 331.020 

2.  glomazni otpad (KBO 

20 03 07) 

9.480 23.550 12.600   4.580   6.560 

3.  ambalaža od papira i 

kartona (KBO15 01  

01): 

1.200 6.320 2.330 4.500 3.920 

4.  pvc ambalaža (KBO 15 

01 02) 

- 2.140 990 3.940 1.480 

5.  staklena ambalaža 

(KBO 15 01 07) 

2.800 1.000 3.970 2090 

 

1.970 

6.  papir i karton (KBO 20  

01 01) 

6.800 9.169 10.660 9.120 9.150 

7.  plastika (KBO 20 01 39) - 5.850 6.890 11940 11.830 

 

 

IV. ZAKLJUČAK 

 

 

Nakon prikaza provedenih mjera u 2018. 

godini, Općina Vladislavci poduzela je sve 

mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti, a koje 

se osobito odnose na slijedeće obveze:  

1. organizirana je javna usluga prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada putem 

ovlaštenog davatelja javne usluge,  količina 

prikupljenog miješanog komunalnog otpada 

bilježi tendenciju pada u odnosu na ranije 

godine,  

2. organizirano je odvojeno prikupljanje 

otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 

tekstila te krupnog (glomaznog) 

komunalnog otpada, te osiguran rad 

mobilnog reciklažnog dvorišta, 

 

 

 

 

 

3. u tijeku je izgradnja reciklažnog dvorišta,  

4. poduzete su sve mjere i aktivnosti vezane uz 

sprječavanje odbacivanja otpada u okoliš,  

5. provođene su  izobrazno-informativne 

aktivnosti .  

 

KLASA: 351-01/19-02/01 

URBROJ:2158/07-02-19-01 

Vladislavci, 18. ožujka 2019. 

 

Općinski načelnik 

Marjan Tomas, v.r. 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine 

Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine 

Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 2/18), Općinsko 

vijeće Općine Vladislavci na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. 

donijelo je 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu 

općinskog načelnika 

 za razdoblje srpanj – prosinac 2018. 

 

 

 

I. 

 

Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu 

Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – 

prosinac 2018. 

 

Izvješće iz stavka 1. ove točke prilog je ovom 

Zaključku. 

 

 

II. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i bit će objavljen u „Službenom 

glasniku“ Općine Vladislavci 

 

 

 

KLASA: 022-05/18-02/01              

URBROJ: 2158/07-01-19-04 

Vladislavci, 28. ožujka 2019. 

 

  

   

Predsjednik 

Općinskog Vijeća 

Krunoslav Morović, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 022-01/18-02/01 

URBROJ: 2158/07-02-19-03 

Vladislavci, 15. ožujka 2019. 

 

 

 

Temeljem članka 35. b Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi  

(«Narodne novine» br. 33/01., 60/01., 129/05., 

109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12., 

19/13., 137/15 i 123/17) te članka 36. Statuta 

Općine Vladislavci («Službeni glasnik» br. 

3/13., 3/17 i 2/18) Općinski načelnik podnosi 

 

 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU 

OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA 

RAZDOBLJE SRPANJ– PROSINAC 2018. 

GODINE 

 

 

 

Podnosim izvješće o svom radu za razdoblje 

srpanj – prosinac 2018. godine. 

 

 

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2018. iznosilo 

je 2.397.587,54 kn, a stanje blagajne iznosilo 

je 1.536,03 kn. 

 

 

U razdoblju od 1. 1. do 31.12.2018.  Općina 

Vladislavci je ostvarila ukupne prihode u 

iznosu od 7.648.831,00 kn i ukupne rashode u 

iznosu od 7.889.275,00 kn. Navedeno rezultira 

viškom prihoda u iznosu od 240.444,00 kn. 

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 

iznose -221.203,00 kn (preneseni manjak 

prihoda) što rezultira manjkom prihoda i 

primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u 

iznosu od 461.647,00 kn. 

 

 

 

PRIHODI KOJI SU OSTVARENI U 

RAZDOBLJU OD 1.7.2018. do 31.12.2018. 

SU: 

 

 

 PRIHODI OD POREZA  u iznosu od 

1.722.238,15 kn   

 

 

 PRIHODI OD POMOĆI IZ 

INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA 

UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA u 

iznosu od 2.166.411,67 kn 
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Kapitalne pomoći (Državni proračun) – za 

Modernizaciju javne rasvjete Općine Vladislavci 

525.000,00 

Kapitalne pomoći (Državni proračun) – za 

rekonstrukciju ceste Ferenca Kiša u Hrastinu 

626.991,66 

Kapitalne pomoći (Državni proračun) – za izradu 

projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju 

Sportskog centra u Vladislavcima 

22.495,00 

Tekuće pomoći (HZMO, HZZ I HZZO) - za plaću za 

javne radove 

290.264,40 

Tekuće pomoći (HZMO, HZZ I HZZO) - za plaće žena 

zaposlenih putem Programa „Snaga žena“ – Skrbim za 

druge, brinem za sebe“ 

61.719,38 

Tekuće pomoći (Državni proračun) temeljem prijenosa 

EU sredstava za Program "Zaželi bolji život u Općini 

Vladislavci" 

28.625,30 

Tekuće pomoći  (Državni proračun) temeljem  za 

Program "Zaželi bolji život u Općini Vladislavci" 

144.262,65 

Tekuće pomoći (Županijski proračun) za ogrjev 

korisnika socijalne skrbi 

29.450,00 

Kapitalne pomoći (Županijski proračun) - za poboljšanje 

prostornih uvjeta prostorija koje koriste Dobrovoljna 

vatrogasna društva 

26.353,28 

Kapitalne pomoći (Županijski proračun) - za izgradnju 

kuće oproštaja u Dopsinu 

400.000,00 

Kapitalne pomoći (Županijski proračun) - za izmjenu i 

dopunu Prostornog plana 

11.250,00 

 

 

 

 PRIHODI OD IMOVINE (kamate na 

depozite po viđenju, prihodi od naknada za 

koncesiju, prihodi od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta, prihodi od 

zakupa poslovnih objekata, naknada za 

pravo služnosti, zakup javne površine, 

najam domova, najam stanova i naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru) u iznosu od 132.964,84 

kn. 

 

 PRIHODI OD UPRAVNIH I 

ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, 

PRISTOJBI PO POSEBNIM 

PROPISIMA I NAKNADA (izgradnja 

nadgrobnih spomenika, grobna naknada, 

prihodi od prodaje državnih biljega, vodni 

doprinos, komunalna naknada i komunalni 

doprinos) u iznosu od 205.845,00 kn. 

 

 

 

 

 PRIHODI OD PRODAJE 

PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH 

USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 

(prihodi od usluga košnje)  u iznosu od 

900,00 kn. 

 

 

 PRIHODI OD PRODAJE 

NEFINANCIJSKE IMOVINE (prihodi 

od prodaje Državnog poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Vladislavci)  

u iznosu od 362.859,14 kn 

 

 

 

RASHODI KOJI SU OSTVARENI U 

RAZDOBLJU OD 1.7.2018. do 31.12.2018. 

SU: 

 

 RASHODI ZA ZAPOSLENE (odnose se 

na rashode za plaće zaposlenih i osoba 

zaposlenih putem Programa Javnih radova 
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i Programa „Snaga žena – skrbnim za 

druge, brinem za sebe, ) u iznosu od 

752.299,23 kn. 

 

 MATERIJALNI RASHODI (odnose se 

na rashode za službena putovanja, naknade 

za prijevoz, rashodi za stručno 

usavršavanje zaposlenika, uredski 

materijal, energija, materijal i dijelovi za 

tekuće i investicijsko održavanje, sitan 

inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i 

obuća, rashodi za usluge telefona, pošte i 

prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja, usluge promidžbe i 

informiranja, komunalne usluge, 

zakupnine i najamnine, intelektualne i 

osobne usluge, naknade za stručno 

osposobljavanje, premije osiguranja, 

reprezentacija, pristojbe i naknade i ostale 

nespomenute rashode poslovanja) u iznosu 

od 1.084.550,00 kn. 

 

 FINANCIJSKI RASHODI (odnose se na 

rashode za primljene kredite i zajmove, na 

bankarske usluge i usluge platnog prometa, 

zatezne kamate i ostale nespomenute 

financijske rashode)  u iznosu od 8.667,00 

kn. 

 

 NAKNADE GRAĐANIMA I 

KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 

OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE ( 

odnose se na naknade građanima i 

kućanstvima u novcu i naravi, troškovi za 

korisnike socijalne skrbi, stipendije, 

troškovi prijevoza učenika i studenata, 

troškovi prehrane učenika) u iznosu od 

264.923,00 kn. 

 

 OSTALI RASHODI ( odnose se na 

tekuće donacije Udrugama, KUD-ovima i 

Športskim društvima i na izvanredne 

rashode) u iznosu od 198.113,00 kn. 

 

 RASHODI ZA NABAVU 

NEFINANCIJSKE IMOVINE (odnose 

se na rashode na izgradnju otresnica, 

rekonstrukciju nerazvrstane ceste Ferenca 

Kiša u Hrastinu, Modrernizaciju javne 

rasvjete Općine Vladislavci, izgradnju 

Reciklažnog dvorišta u Dopsinu i 

rekonstrukciju dijela ceste Ferenca Kiša u 

Hrastinu) iznosu od 3.602.994,00 kn 

 

U svezi s člankom 48. stavak 3.  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, 

137/15 i 123/17) Općinsko vijeće Općine 

Vladislavci,  donijelo je odluku o suglasnosti 

na provedbu ulaganja na području Općine 

Vladislavci za 2018. godinu („Službeni 

glasnik“ Općine Vladislavci br. 6/17, 4/18 i 

11/18).  Predmetnom odlukom Općinsko vijeće 

ovlastilo me da poduzmem  sve potrebne 

aktivnosti za provedbu ulaganja na području 

Općine Vladislavci za 2018. godinu, da 

provedem sve postupke i potpišem svu 

potrebnu dokumentaciju za projekte ulaganja 

koji su predmet Odluke. 

 Člankom 4. Odluke o suglasnosti na provedbu 

ulaganja na području Općine Vladislavci za 

2018. godinu („Službeni glasnik“ br. 6/17, 

4/18 i 11/18) utvrđeno je da  Općinski načelnik 

izvješćuje Općinsko vijeće o provedbi ulaganja 

u izvješću o radu načelnika, te slijedom toga 

izvješćujem vijeće o provedbi ulaganja na 

području Općine Vladislavci u 2018. godini.  

Općinsko vijeće dalo je suglasnost da se u 

2018. godini provedu slijedeća ulaganja, koja 

su ujedno planirana i Proračunom Općine 

Vladislavci za 2018. godinu, i to:  

 

1. izgradnja reciklažnog dvorišta u Dopsinu, u 

planiranom iznosu od 3.602.865,00 kuna – 

projekt sufinanciran od Fonda za zaštitu 

okoliša i Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova EU,  u 2018. godini proveden je 

postupak javne nabave, zaključen je ugovor 

sa najpovoljnijim ponuditeljem Kala d.o.o. 

Cernik, izvoditelj je uveden u posao. 

Završetak radova planiran je u travnju 

2019. godine, a početak rada Reciklažnog 

dvorišta u Dopsinu planira se u 2019. 

godini, 

2. rekonstrukcija građevine infrastrukturne 

namjene, prometnog sustava cestovnog 

prometa – rekonstrukcija ulice ulice 

Ferenca Kiša, u planiranom iznosu od 

1.219.969,84 kune projekt financiran u 

okviru Programa ruralnog razvoja, Mjera 

7.2., putem Agencije za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 

– u 2018. godini proveden je postupak 

javne nabave, zaključen je ugovor sa 

najpovoljnijim ponuditeljem Osijek-koteks 

d.d. Osijek. Radovi su završeni, ishođena je 

uporabna dozvola.   

3. modernizacija javne rasvjete Općine 

Vladislavci – zamjena postojeće rasvjete 

energetski učinkovitom i ekološki 

prihvatljivom, u planiranom iznosu od 

680.000,00 kuna projekt sufinanciran od 

strane Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova EU,– u 2018. godini proveden je 
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postupak javne nabave, zaključen je ugovor 

sa najpovoljnijim ponuditeljem Tehno-

elektro d.o.o. Đakovo, radovi su završeni, te 

je u cijelosti zamijenjena postojeća 

energetski neučinkovita javna rasvjeta, Led 

učinkovitom javnom rasvjetom u naseljima 

Vladislavci, Dopsin i Hrastin.  

4. izgradnja kuće oproštaja sa okolišem i 

pristupnom cestom u Dopsinu, u 

planiranom iznosu od 400.000,00 kuna – za 

ovaj projekt nije pokrenut postupak nabave 

jer do 31.12.2018. godine nije ishođena 

građevinska dozvola. Izvedba projekta 

planirana je Proračunom za 2019. godinu,   

5. Program zapošljavanja žena „Zaželi“, „ 

Zaželi bolji život u Općini Vladislavci“ u 

iznosu od 546.234,44 kune,  Projekt 

financiran od Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, u okviru Europskog 

socijalnog fonda, Operativnog programa 

Učinkoviti ljudski potencijali, projekt je 

započeo u  studenom 2018. godine. Ukupna 

vrijednost projekt je 2.404.377,59. Sredstva 

su u cijelosti bespovratna. U 2018. godini 

formiran je  projektni tim, te su u 2018. 

godini započele pripremne radnje za 

provedbu projekta. U projektu će biti 

zaposleno 10 žena iz kategorije „teško 

zapošljivih žena“. Provedba projekta je 30 

mjeseci 

6. Program zapošljavanja žena „Zaželi“, 

„Snaga žena-skrbim za druge-brinem za 

sebe“ u iznosu od 211.533,28 kuna, Projekt 

financiran od Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, u okviru Europskog 

socijalnog fonda, Operativnog programa 

Učinkoviti ljudski potencijali. U ovom 

projektu Općina Vladislavci je partner. 

Nositelj projekta je Općina Antunvac. U 

projektu je zaposleno 5 žena sa područja 

Općine Vladislavci. Projekt je započeo u 

veljači 2018. godine, a 5 žena je zaposleno 

u okviru projekta od 1. ožujka 2018. 

godine. 

7. izrada projektno-tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju i dogradnju sportskog centra 

Vladislavci u  planiranom iznosu od 

190.000,00 kuna – projekt sufinanciran od 

strane Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova EU. Proveden postupak 

jednostavne nabave, izabran je najpovoljniji 

ponuditelj Helion d.o.o. Osijek, izrada 

dokumentacije je u tijeku i biti će završena 

u 2019. godini  

8. uređenje ruralne infrastrukture – uređenje 

zemljišta iza reciklažnog dvorišta u 

Dopisnu u planiranom iznosu od 

185.000,00 kuna – ovaj projekt nije se 

proveo u 2018. godini, planiran je 

proračunom za 2019. godinu,  

9. opskrba električnom energijom u  

planiranom iznosu od 143.000,00 kuna – 

odnosi se na opskrbu električnom 

energijom za javnu rasvjetu na području 

Općine Vladislavci, te za sve objekte u 

vlasništvu Općine Vladislavci, proveden je 

postupak jednostavne nabave i kao 

najpovoljniji ponuditelj izabrana Hep 

Oprksrba d.o.o. Zagreb,  

10. izrada projektne dokumentacije za 

izgradnju pristupne ceste i kuće oproštaja u 

Dopsinu, u planiranom iznosu od 

120.000,00 kuna – za ovaj projekt 

provedeni su postupci jednostavne nabave i 

zaključeni ugovori sa najpovoljnijim 

ponuditeljima Adria Wifi d.o.o. Laslovo za 

izradu projektne dokumentacije za 

izgradnju kuće oproštaja u iznosu od 

73.750,00 kuna, te ISG d.o.o Višnjevac za 

izradu projektne dokumentacije za 

izgradnju pristupne ceste do kuće oproštaja 

u Dopsinu u iznosu od 46.187,50 kuna  

11. izgradnja, rekonstrukcija  i održavanje 

otresnica, putne i kanalske mreže u 

planiranom iznosu od  117.275,00 kuna, - u 

2018. godini redovito su se održavale 

otresnice, te putna i kanalska mreža, 

vrijednosno najznačajniji zahvat je  

rekonstrukcija otvorenog kanala za 

odvodnju oborinske vode kod mjesnog 

groblja u Dopsinu  u ugovorenom iznosu od 

90.552,50 kuna. Za rekonstrukciju otvorenog 

kanala u Dopsinu proveden je postupak 

jednostavne nabave i izabran najpovoljniji 

ponuditelj Korpaš d.o.o. Vladislavci. 

12. izrade ograde oko nogometnog igrališta u 

Dopsinu u planiranom iznosu od 

113.062,50 kuna- u 2018. godini proveden 

je postupak jednostavne nabave, izabran je 

najpovoljniji ponuditelj Solus d.o.o. 

Vladislavci. Radovi nisu otpočeli u 2018. 

godini  jer je trajala nogometna sezona te su 

nakon toga bili loši vremenski uvjeti, u 

trenutku pisanja ovog izvješća radovi se 

privode kraju.  

13. rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste F. 

Kiša u Hrastinu u  planiranom iznosu od 

85.000,00 kuna – u 2018. godini proveden 

je postupak jednostavne nabave i izabran 

najpovoljniji ponuditelj Osijek-koteks d.d. 

Osijek. Radovi se odnose na dio ceste kod 

društvenog i vatrogasnog doma u Hrastinu. 

Radovi su u cijelosti izvedeni.  

14. izrada projektne dokumentacije za prijavu 

na mjeru 7.2. i 7.4. ruralnog razvoja 

(nogostupi, ceste, javne površine, 
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parkirališta i trgovi) u planiranom iznosu od 

80.763,37 kuna – u 2018. godini  nije bilo 

troška, ulaganje se odnosi na izradu 

projektne dokumentacije -  Rekonstrukcija 

građevine infrastrukturne namjene – 

rekonstrukcija postojeće mreže 

nerazvrstanih cesta , pješačkih staza, trgova 

te uređenje javnih površina na području 

općine Vladislavci, za koje je proveden 

postupak javne nabave u 2016. godini i 

potpisan ugovor sa najpovoljnijim 

ponuditeljem Mobilita d.o.o. Zagreb.  U 

2018. godini podnijeti su zahtjevi za 

ishođenje građevinske dozvole, dozvole su 

izdane u 2019. godini, kada će biti i 

izvršeno plaćanje.  

 

Od tekućih poslova u  drugoj  polovici 2018. 

godine istaknuo bih: 

Kao upravitelj Komunalnog pogona 

usmjeravao sam djelatnike Komunalnog 

pogona i brinuo o redovitom i urednom 

obavljanju poslova. 

Za realizaciju ciljeva je bio odgovoran 

zamjenik općinskog načelnika gospodin 

Igor Kovačev koji je pomogao da se 

poslovi brže završe. Poslovi komunalnog 

pogona sastojali su se od radova na 

održavanju javnih površina  i objekata u 

vlasništvu Općine. 

 

- Nastavili smo suradnju sa LAG-om Vuka-

Dunav te proveli jednu aktivnost na 

području Općine Vladislavci. 

- Zagrebački Institut za javne financije 

objavio je rezultate analize proračunske 

transparentnosti lokalnih jedinica mjerene 

brojem ključnih proračunskih dokumenata 

objavljenih na njihovim službenim 

mrežnim stranicama. Odnosno, koliko su 

dokumenti koji pokazuju prikupljanje i, 

još važnije, trošenje javnog novca, 

dostupni onima koji te proračune pune. 

Općina Vladislavci je dobila ocjenu 

odličan i tako su potvrđene već ranije 

stečene visoke ocjene. Općina Vladislavci 

među manjim brojem Općina u Hrvatskoj 

koje su dobile ovakvo priznanje za 

transparentan rad. 

- Aktivno radimo na pripremanju projektne 

dokumentacije za EU natječaje Mjera 

ruralnog razvoja 7.2. i 7.4., a do sada smo 

se pravovremeno prijavili na Mjeru 7.1.1 

za izradu Strategije razvoja turizma Općine 

Vladislavci za što smo dobili i odluku o 

odabiru 

- Nakon kvalitetne prijave je odobren EU 

projekt WiFi for EU za uvođenje 

besplatnog širokopojasnog interneta u 

naseljima Općine Vladislavci vrijedan 

15.000 EUR-a 

- Provodili smo aktivnost zimskog 

održavanja cesta te aktivnost deratizacije 

- Nastavili smo financirati troškove 

stomatološke ordinacije, troškove 

predškolske ustanove te troškove 

stanovanja socijalno ugroženih obitelji. 

- U srpnju je u sklopu programa javnih 

radova zaposleno 12 osoba dugotrajno 

nezaposlenih 

- U suradnji sa Gradskim društvom Crvenog 

križa Osijek zaposlili smo 4 dugotrajno 

nezaposlene žene putem programa 

zapošljavanja „ZAŽELI“. 

- Potpisali ugovor sa Ministarstvom rada i 

mirovinskog sustava za projekt „Zaželi 

bolji život u Općini Vladislavci“ vrijedan 

2.404.377,59 kuna 

- Sufinancirali kupovinu „pametne ploče“ 

učenicima Osnovne škole Mate Lovraka u 

Vladislavcima 

- Učenicima prvašićima poklonili školski 

pribor za prvi dan škole 

- Proveli javni poziv za najuređeniju 

okućnicu i podijelili nagrade zaslužnima 

- Financirali smo uklanjanje gnijezda 

stršljenova u naseljima Općine 

- Sukladno programskim aktivnostima, vodi 

se briga o zdravlju starijih mještana. Osim 

programa javnih radova "Pomoć 

zajednici", provode se pregledi zdravlja uz 

pomoć Crvenog križa i uz pomoć raznih 

udruga za promicanje prevencije i zdravlja.  

- Nastavili smo sa provođenjem programa 

sufinanciranja studenata kroz isplatu 

stipendija te plaćanja studentskih i 

učeničkih autobusnih karata. 

- Provodimo program financiranja školskih 

obroka za sve osnovnoškolce i djecu 

predškolskog programa. 

- Prevencijom zaštite od požara smo su u 

skladu sa zakonskim regulativama 

financirali rad dobrovoljnih vatrogasnih 

društava Vladislavci i Hrastin. 

- Pomagali smo u opskrbi stanovništva 

pitkom vodom 

- Sa ciljem unaprjeđenja nogometnog športa 

i poboljšanjem uvjeta za bavljenje športom 

osim opremanja objekata i nogometnih 

terena Općina Vladislavci je pomogla u 

radu nogometnih klubova 

- Organizirali i održali zajedno sa udrugama 

sa područja općine manifestaciju „Advent 

u Vladislavcima“ te „Adventske večeri“ u 

Dopsinu i Hrastinu. 
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- Sufinancirali smo organizaciju dječje 

manifestacije „Igra kolo“ u organizaciji 

KUD-a Dukat 

- Prigodom obilježavanja blagdana Sv. 

Nikole organizirali prigodnu dječju 

predstavu i podjelu poklon paketa svakom 

djetetu sa područja Općine Vladislavci 

- Potpisan ugovor sa Ministarstvom 

regionalnog razvoja o sufinanciranju 

projekta rekonstrukcije javne rasvjete 

novom LED energetski učinkovitom 

- Prijavili smo se na Javne pozive Osječko-

baranjske županije za što su nam i 

odobrena sredstva  

- Zajedno sa nekolicinom općinskih 

vijećnika sudjelovao na svečanostima 

obilježavanja Dana Općine Lopar, naše 

prijateljske Općine. 

- Financirali smo rad udruga na području 

Općine Vladislavci sukladno financijskim 

sredstvima. 

 

Poslove odvoza komunalnog otpada obavljali 

su ovlašteni koncesionari, s kojima je ranije 

sklopljen ugovor. Poslovi su obavljani redovito 

bez zastoja, u skladu s mogućnostima 

proračuna.  

Od značajnijih ovlasti koje su općinskom 

načelniku dodijeljene Zakonom o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi, nisam se 

koristio niti jednom. 

U navedenom vremenskom roku sam 

sudjelovao na 165 radnih sastanaka sa 

inicijativom pokretanja projekata i razvoja 

naselja te u sklopu toga sam u više navrata bio 

u direktnom kontaktu sa nadležnim 

institucijama kao što su ministarstva, agencije, 

uredi i Osječko-baranjska županija. 

 

Jedinstveni upravni odjel savjesno je i uredno 

obavljao poslove u svojim zakonskim 

okvirima. Poduzimane su mjere za redovitu 

naplatu prihoda.  

Uzevši u obzir sve navedeno i s obzirom na 

male prihode osobno sam zadovoljan sa svime 

što smo uspjeli napraviti u drugom polugodištu 

2018. godine. Bez obzira na svakodnevne 

prepreke i poteškoće vjerujem da sa 

zajedničkim trudom i ciljem razvoja Općine 

Vladislavci možemo ostvariti puno više te da 

zajednički svakom mještaninu Općine 

Vladislavci možemo pomoći u poteškoćama. 

 

 

Općinski načelnik 

Marjan Tomas, v.r. 

 

 

Temeljem članka 30. Statuta Općine 

Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine 

Vladislavci broj 3/13, 3/17 i 2/18), Općinsko 

vijeće Općine Vladislavci na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana 28.  ožujka  2019. 

godine donosi  

ODLUKU 

o financiranju troškova boravka djece s 

područja Općine Vladislavci u jaslicama i 

dječjim vrtićima te financiranju djelatnosti 

dadilja 

  

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom uređuje se postupak 

financiranja troškova smještaja djece s 

područja Općine Vladislavci u jaslice i dječje 

vrtiće izvan područja Općine Vladislavci, 

financiranje djelatnosti dadilja za djecu s 

područja Općine Vladislavci, te financiranje 

programa predškole za djecu s područja 

Općine Vladislavci. 

 

Članak 2. 

 

Pravo na financiranje troškova boravka djece u 

jaslicama i dječjim vrtićima  izvan područja 

Općine Vladislavci ostvaruju roditelji odnosno 

skrbnici (korisnici usluga jaslica i dječjih 

vrtića), hrvatski državljani, s prebivalištem na 

području Općine Vladislavci najmanje 6 

mjeseci prije podnošenja zahtjeva za 

ostvarivanje prava iz ove Odluke, koji na dan 

podnošenja zahtjeva nemaju duga prema 

Proračunu Općine Vladislavci. 

 

Pravo na financiranje troškova čuvanja, brige i 

skrbi o djeci putem djelatnosti „ dadilje“ 

ostvaruju roditelji odnosno skrbnici (korisnici 

usluga dadilje), hrvatski državljani, s 

prebivalištem na području Općine Vladislavci 

najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva 

za ostvarivanje prava iz ove Odluke, koji na 

dan podnošenja zahtjeva nemaju duga prema 

Proračunu Općine Vladislavci. 

  

 

Pod pojmom „dadilja“ podrazumijevaju se 

fizičke osobe koje djelatnost čuvanja, brige i 

skrbi za djecu obavljaju kao obrtnici temeljem 

Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 

37/13) 

 

Članak 3. 

 

Korisnici usluga jaslica i dječjih vrtića, te 

korisnici usluga djelatnosti dadilja u obvezi su 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
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Vladislavci, u svrhu ostvarenja prava iz ove 

Odluke, podnijeti pismeni zahtjev uz prilaganje 

slijedećih dokaza: 

- Izvadak iz matične knjige rođenih za djecu, 

- Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 

mjeseci) jednog roditelja, odnosno 

skrbnika/ce i za dijete koje se upisuje u 

jaslice ili dječji vrtić ili  se daje na čuvanje, 

njegu i skrb dadilji 

- Presliku osobne iskaznice jednog roditelja 

ili skrbnika/ce 

- Potvrdu/Ugovor o upisu djeteta u 

jaslice/dječji vrtić/ili ugovor sa fizičkom 

osobom-obrtom koji obavlja djelatnosti 

čuvanja, brige i skrbi za djecu 

 

Isprave iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se 

u preslici, uz obvezu dostave izvornika na 

uvid. 

Članak 4. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci 

odlučit će rješenjem o priznavanju prava na 

financiranje boravka djece u jaslicama i 

dječjim vrtićima, ili čuvanja kod dadilje. 

 

Korisnici usluga u obvezi su Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Vladislavci ODMAH 

prijaviti svaku promjenu prebivališta (potvrda 

o promjeni prebivališta). 

 

U protivnom, korisnici usluga koji ne postupe 

sukladno stavku 2. ovog članka, gube pravo na 

financiranje troškova smještaja djece u jaslice, 

dječji vrtići ili kod dadilje. 

 

Članak 5. 

 

Program predškole koji je obvezan za svu 

djecu u godini dana prije polaska u osnovnu 

školu, Općina Vladislavci provodi sa Centrom 

za predškolski odgoj Osijek, u zgradi Osnovne 

škole Mate Lovraka u Vladislavcima. 

Općina Vladislavci financira 100 % troška 

provođenja programa predškole, te 100 % 

troška nabavke opreme i pomagala i 

održavanja prostora u kojem se odvija program  

predškole.  

 

Članak 6. 

 

Općina Vladislavci sudjeluje  u financiranju 

troškova boravka u jaslicama, dječjim vrtićima 

ili boravka djece na čuvanju kod dadilja u 

iznosu od 100 % od ukupnog mjesečnog troška 

jaslica/dječjeg vrtića/dadilje  mjesečno.  

 

 

Članak 7.  

 

Sa ustanovama koje provode programe 

predškolskog odgoja,  te sa fizičkim osobama – 

obrtnicima koje obavljaju djelatnost dadilja 

zaključit će se ugovori o financiranju programa 

predškolskog odgoja i čuvanja djece s područja 

Općine  Vladislavci za svaku proračunsku 

godinu.  

Sa ustanovom koja provodi program predškole 

može se zaključiti ugovor na neodređeno 

vrijeme.  

 

Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje 

ugovora sa ustanovama koje provode programe 

predškolskog odgoja,  sa fizičkim osobama – 

obrtnicima koje obavljaju djelatnost dadilja, te 

sa ustanovom koja obavlja program predškole.  

 

Osigurani iznos sufinanciranja Općine 

Vladislavci isplaćuje se ustanovama koje 

provode programe predškolskog odgoja,  

fizičkim osobama – obrtnicima koje obavljaju 

djelatnost dadilja, te ustanovi koja provodi 

program predškole,  po ispostavljenom računu 

za svaki mjesec. 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Vladislavci. 

 

KLASA: 601-02/19-02/4 

URBROJ: 2158/07-01-19-02 

Vladislavci, 28. ožujka 2019.  

 

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) Općinsko 

vijeće Općine Vladislavci na svojoj 15. 

sjednici  održanoj  28. ožujka   2019. godine, 

donijelo je 

 

ODLUKU  

o izmjenama i dopunama 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 i 11/18),   mijenja se 

prema odredbama ove Odluke.  

 

Članak 2. 

U članku 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 i 11/18) Mjera 

13 Sufinanciranje programa predškolskog 

odgoja i vrtića, mijenja se i sada glasi:  

 

MJERA 13.: FINANCIRANJE 

PROGRAMA PREDŠKOLSKOG 

ODGOJA, PREDŠKOLE I DADILJA    

 

Prihvatljivi korisnici: 

Pravo na financiranje troškova predškolskog 

odgoja u predškolskim ustanovama izvan 

područja Općine Vladislavci, te pravo na 

sufinanciranje troškova čuvanja, brige i skrbi o 

djeci putem djelatnosti „ dadilje“  ostvaruju 

roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga 

jaslica i dječjih vrtića), hrvatski državljani, s 

prebivalištem na području Općine Vladislavci 

najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva 

za ostvarivanje prava na sufinanciranje 

programa predškolskog odgoja ili troškova 

čuvanja, brige i skrbi o djeci putem djelatnosti 

„dadilje“, koji na dan podnošenja zahtjeva 

nemaju duga prema proračunu Općine 

Vladislavci. 

 

Program predškole obvezan je za svu djecu 

godinu dana prije polaska u školu, te ga 

Općina Vladislavci financira za sve polaznike 

obvezne predškole.   

 

Iznos potpore: 

Potpora za financiranje programa utvrđuje se:  

-  u dječjem vrtiću u Vladislavcima u kojem 

se provodi „program obvezne predškole“ u 

visini od   100 % od ukupnog mjesečnog 

troška, 

- program predškolskog odgoja u dječjim 

vrtićima i jaslicama izvan područja Općine 

u visini od  100 % od ukupnog mjesečnog 

troška  jaslica/dječjeg vrtića mjesečno,   

- financiranje troškova čuvanja, brige i skrbi 

o djeci putem djelatnosti „ dadilje“ u visini 

od  100 % od ukupnog mjesečnog troška .  

Način provedbe: 

Potpora se dodjeljuje prema odredbama 

Odluke o financiranju troškova boravka djece s 

područja 

Općine Vladislavci u jaslicama i dječjim 

vrtićima te financiranju djelatnosti dadilja.  

 

 

Ugovor predškolskim ustanovama i fizičkim 

osobama – obrtnicima koji obavljaju djelatnost 

dadilja   zaključuje Općinski načelnik. 

 

 

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 i 11/18) ostaju 

neizmijenjene.  

 

Članak 4. 

   

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: 2158/07-01-19-12 

Vladislavci, 28. ožujka  2019. 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Krunoslav Morović, v.r. 
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Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o 

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i 

članka 30. Statuta Općine Vladislavci 

(„Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 

3/13, 3/17 i 2/18) Općinsko vijeće Općine 

Vladislavci, na prijedlog općinskog načelnika, 

na 15. sjednici održanoj dana 28. ožujka   

2019. godine donosi 

 

ODLUKU 

o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika  Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vladislavci 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za 

obračun plaća službenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Vladislavci i 

namještenika u Vlastitom komunalnom 

pogonu, posebnoj organizacijskoj jedinici u 

Jedinstvenom upravnom odjelu. 

 

Članak 2. 

 Koeficijenti za obračun plaće iznose: 

 

RADNO MJESTO KOEFICIJENT 

Pročelnik  2,70 

Viši savjetnik za financije  2,70 

Stručni suradnik za 

upravne i pravne poslove 2,55 

Stručni suradnik za 

pripremu i provedbu 

projekata  2,55 

Upravni referent 1,90 

Komunalni redar 2,02 

Komunalni radnik 1,20 

 

Članak 3.  

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka 

o koeficijentima za obračun plaće službenika 

Jedinstvenog odjela („Službeni glasnik“ 

Općine Vladislavci broj 11/18). 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Vladislavci,  a primjenjuje se na obračun plaće 

za travanj  2019. godine na dalje. 

 

KLASA: 120-02/19-01/2 

URBROJ: 2158/07-01-19-02 

Vladislavci, 28.  ožujka  2019.  

 

Predsjednik 

Općinskog Vijeća 

Krunoslav Morović, v.r. 

 

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i 

uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(„Narodne novine“ br. 16/19) i članka 30. 

Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ 

br. 3/13, 3/17 i 2/18) Općinsko vijeće Općine 

Vladislavci na svojoj 15. sjednici održanoj 

dana 28.  ožujka 2019. godine, donosi  

 

RJEŠENJE 

o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za procjenu šteta 

 od prirodnih nepogoda 

 

I.  

 

U općinsko Povjerenstvo za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda na području Općine 

Vladislavci imenuju se:   

 

1. Josip Žuljević, predsjednik 

2. Jozo Pratljačić, član 

3. Norbert Čisar, član. 

 

II. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom  

donošenja, a ima biti objavljeno u „Službenom 

glasniku“ Općine Vladislavci. 

 

 

Klasa: 920-11/19-01/2 

Urbroj: 2158/07-01-19-01 

Vladislavci, 28.  ožujka  2019.  

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Krunoslav Morović, v.r. 
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Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 43. 
stavka 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda („Narodne 
novine“ broj 16/19) i članka 30. Statuta 
Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ broj 
3/13, 3/17 i 2/18)  Općinsko vijeće Općine 
Vladislavci na svojoj 15. sjednici održanoj 
28. ožujka 2019. godine, donosi 

 

PLAN 

mjera i postupanja  Općine Vladislavci u 

2019. godini za djelomičnu sanaciju šteta 

od prirodnih nepogoda 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim se Planom utvrđuje popis mjera i 
nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne 
nepogode na području Općine Vladislavci, 
procjene osiguranja opreme i drugih 
sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja 
imovine, gospodarskih funkcija i stradanja 
stanovništva i druge mjere koje uključuju 
suradnju s nadležnim tijelima iz područja 
prirodnih nepogoda, znanstvenih ustanova i 
stručnjaka za područje prirodnih nepogoda. 

 
Prirodnom nepogodom, u smislu ovog 
Plana, smatraju se iznenadne okolnosti 
uzrokovane nepovoljnim vremenskim 
prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim 
prirodnim uzrocima koje prekidaju 
normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, 
štetu na imovinu i/ili njezin gubitak te štetu 
na javnoj infrastrukturi  i/ili u okolišu. 

 

Prirodnom nepogodom iz stavka 2. ovoga 

članka smatra se: 

1. potres, 

2. olujni i orkanski vjetar, 

3. požar, 

4. poplava, 

5. suša, 

6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru 

snijega, 

7. snježni nanos i lavina, 

8. nagomilavanje leda na vodotocima, 

9. klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje 

zemljišta i 
10. druge pojave takva opsega koje, ovisno 

o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne 
poremećaje u  

       životu ljudi na određenom području. 

 

U smislu ovog Plana štetama od prirodnih 

nepogoda ne smatraju se one štete koje su 

namjerno izazvane na vlastitoj imovini te 

štete koje su nastale zbog nemara i/ili zbog 

nepoduzimanja propisanih mjera zaštite. 

 
Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je 
vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 
% vrijednosti izvornih prihoda Općine 
Vladislavci za prethodnu godinu ili ako je 
prirod (rod) umanjen najmanje 30 % 
prethodnog trogodišnjeg prosjeka na 
području Općine Vladislavci ili ako je 
nepogoda umanjila vrijednost imovine na 
području Općine Vladislavci najmanje 30 
%. 
 
Ispunjenje uvjeta iz prethodnog stavka ovog 
članka utvrđuje općinsko povjerenstvo  za 
procjenu šteta od prirodnih nepogoda. 
 
 

II. POPIS MJERA I NOSITELJA MJERA 
 

Članak 2.  
Šteta od prirodne nepogodne se procjenjuje: 

- na građevinama, 

- na opremi, 

- na zem1jištima: poljoprivredno 

zemljište, šumsko zemljište i 

građevinsko zemljište, 

- na dugogodišnjim nasadima, 

- na šumama, 

- u stočarstvu, 

- na obrtnim sredstvima. 

 

Članak 3. 

 

Odluku o proglašenju prirodne nepogode za 
područje Općine Vladislavci donosi župan na 
prijedlog općinskog načelnika, u slučaju 
ispunjenja uvjeta iz članka 1. stavka 5. ovoga 
Plana. 

Članak 4. 

 

Poslove u vezi s procjenom štete i dodjele 
sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično 
uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda za 
područje Općine obavlja Povjerenstvo za 
procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine 
Vladislavci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 
Članove i broj članova Povjerenstva imenuje 
Općinsko vijeće na razdoblje od četiri godine 
i o njihovu imenovanju obavještava 
županijsko povjerenstvo. 

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja 
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sljedeće poslove: 

 

- utvrđuju i provjeravaju visinu štete od 

prirodne nepogode za područje općine,  

- unose podatke o prvim procjenama šteta u 

Registar šteta,  

- unose i prosljeđuju putem Registra šteta 

konačne procjene šteta županijskom 

povjerenstvu,  

- raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za 

ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda 

oštećenicima,  

- prate i nadziru namjensko korištenje 

odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu 

sanaciju šteta od prirodnih nepogoda ,  

- izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih 

sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći 

za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju 

ih županijskom povjerenstvu putem 

Registra šteta,  

- surađuju sa županijskim povjerenstvom,  

- donose plan djelovanja  za područje općine 

Vladislavci,  

- obavljaju druge poslove i aktivnosti iz 

svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvima 

 

Članovi povjerenstva u svojem radu dužni su 

postupati savjesno i u skladu s odredbama 

Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 

16/19), u suprotnom, oštećenici imaju pravo 

tražiti nadoknadu štete od Općine Vladislavci  

za učinjene propuste. 

 

Članak 5. 

 

Sredstva za ublažavanje i uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda planiraju se u Proračunu 

Republike Hrvatske.  

 

III. PROCJENJA OSIGURANJA OPREME 

I DRUGIH SREDSTVA 

 

Članak 6. 

Osiguranje opreme i drugih sredstava 

potrebnih za ublažavanje posljedica prirodnih 

nepogoda obrađene su u Planu djelovanja 

civilne zaštite Općine Vladislavci („Službeni 

glasnik“ Općine Vladislavci br. 2/18).  

Nakon nastanka prirodnih nepogoda, osim 

obveza utvrđenih Planom djelovanja civilne 

zaštite Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ 

Općine Vladislavci br. 2/18) Općina 

Vladislavci poduzet će i druge odgovarajuće 

mjere u skladu sa osiguranim sredstvima u 

Proračunu Općine Vladislavci za 2019. godinu.  

 

Članak 7. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Vladislavci.  

 

KLASA: 920-11/19-01/3 

URBROJ: 2158/07-01-19-02 

Vladislavci, 28. ožujka  2019.  

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Krunoslav Morović, v.r.  
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_________________________________________________________________________ 
 
 

Izdavač: Općina Vladislavci 

Za izdavača: Marjan Tomas, općinski načelnik  

Grafička priprema i tisak: Općina Vladislavci  


	Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) i članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ br. 3/13, 3/17 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 15. sjed...

