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Temeljem članka 5. Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci(„Službeni 

glasnik“ Općine Vladislavci broj 6/22) Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci izrađuje pročišćeni 

tekst Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci. 

Pročišćeni tekst Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci obuhvaća Odluku o socijalnoj 

skrbi na području Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 6/17) Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ 

Općine Vladislavci broj 7/19), Odluku o 3. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području 

Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 4/20), Odluku izmjenama Odluke o 

socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 10/20), 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci („Službeni 

glasnik“ Općine Vladislavci broj 10/21), Odluku o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine 

Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 16/21) i Odluku o dopuni Odluke o socijalnoj 

skrbi na području Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 6/22) 

 

KLASA: 550-01/17-04/02   

Vladislavci, 11. srpnja 2022. 

 

Pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela  

Općine Vladislavci 

Gordana Pehar Kovačević, dipl. iur., v. r. 

 

ODLUKA 
o socijalnoj skrbi na području Općine Vladislavci 

(pročišćeni tekst) 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći (u daljnjem tekstu: pomoći) u 

sustavu socijalne skrbi Općine Vladislavci, uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak. 

 

Članak 2. 

 

Pomoći iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvarivati na teret Općine Vladislavci ako je zakonom 

ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih 

osoba. 

 

Članak 3. 

 

Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) 

osiguravaju se u proračunu Općine Vladislavci, a sredstva za druge pomoći utvrđene ovom Odlukom 

osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima Općine Vladislavci za tekuću godinu. 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 4. 

 

Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je: 

1. osoba koja ostvaruje pravo na naknadu za troškove stanovanja temeljem odredbi Zakona, 

2. osoba koja ima važeće rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na 

zajamčenu minimalnu naknadu, 
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3. za ostvarivanje ostalih pomoći utvrđenih ovom Odlukom -  hrvatski državljanin sa 

prebivalištem ili boravištem na području Općine Vladislavci, a iznimno za ostvarivanje 

prava na jednokratnu pomoć korisnik može biti hrvatski državljanin koji nema prebivalište 

i boravište na području Općine Vladislavci, uz ispunjanje ostalih uvjeta propisanih ovom 

Odlukom. („Službeni glasnik“ 10/21) 

 

 

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVIJETI I NAČIN OSTVARIVANJA 
 

Članak 5. 

 

Pomoći po ovoj Odluci su: 

1. naknada za troškove stanovanja, 

2. pravo na oslobođenje od plaćanja odvoza kućnog smeća 

3. jednokratna pomoć, 

4. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, 

5. pravo na jednokratnu pomoć za umirovljenike povodom Uskrsa i/ili Božića, 

6. pravo na donaciju toplog obroka – ručka. 

 

Pomoći iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđene su sukladno Zakonu. 

Pravo na oslobođenje od plaćanja odvoz kućnog smeća utvrđena su sukladno članku 4. ove Odluke  

a ostvaruje se temeljem sklapanja Ugovora o koncesiji za odvoz komunalnog otpada. 

Pomoć i visina pomoći iz stavka 1. točke 3.-5. ovog članka ostvarivati će se sukladno proračunskim 

mogućnostima Općine Vladislavci za tekuću godinu.  

 

1. Naknada za troškove stanovanja 

 

         Članak 6. 

 

 Pravo na naknadu za troškove stanovanja ima samac ili kućanstvo ako je korisnik prava na 

zajamčenu minimalnu naknadu. 

 

Članak 7. 

 

Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije i naknade za 

uređenje voda. 

 Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda može ostvariti 

korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu pod uvjetom da stan ili kuću koristi za vlastite potrebe i 

ne izdaje ih u najam. 

 Korisnik se ne može osloboditi od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda ukoliko 

živi u zajedničkom domaćinstvu sa obveznikom koji ne ispunjava uvjete iz članka 4. ove Odluke. 

 Pravo na podmirenje troškova električne energije može ostvariti korisnik prava na zajamčenu 

minimalnu naknadu. 

 Pravo na podmirenje troškova električne energije ima: 

- samac u iznosu od 60,00 kn mjesečno 

- dvočlana obitelj u iznosu od 90,00 kn mjesečno 

- tročlana obitelj u iznosu od 110,00 kn mjesečno 

- četveročlana obitelj u iznosu od 130,00 kn mjesečno 

- peteročlana obitelj u iznosu od 150,00 kn mjesečno 

- za svakog daljnjeg člana iznos se povećava za 20,00 kn mjesečno 

 

Članak 8. 

 

Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva odobrava se pomoć za troškove ogrjeva 

jednom godišnje u visini koju odlukom odredi Osječko-baranjska županija. 
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2.Pravo na oslobođenje od plaćanja odvoza kućnog smeća 

 

Članak 9.  

 

Pravo na oslobođenje od plaćanja odvoza kućnog smeća ima samac ili kućanstvo ako je korisnik 

prava na zajamčenu minimalnu naknadu. 

 

 

3. Jednokratna pomoć 

 

Članak 10. 

 

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu. 

 

Jednokratna pomoć može se odobriti samo jednom godišnje.  Iznimno, jednokratna pomoć se može 

odobriti i više puta godišnje istom korisniku, najviše do 5.000,00 kn.  Za iznose veće od 5.000,00 

kn potrebna je suglasnost Općinskog vijeća Općine Vladislavci. 

 

Postupak za utvrđivanje prava na jednokratnu pomoć i dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje 

prava na jednokratnu pomoć utvrdit će općinski načelnik posebnim Pravilnikom.  

 

Članak 11. 

 

Temeljem zamolbe samca ili obitelji, može se odobriti jednokratna novčana pomoć, u okviru osiguranih 

novčanih sredstava u Proračunu Općine Vladislavci za tekuću godinu, a koji zbog iznimno teških 

trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne nepogode ili druge 

nevolje) nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. 

 Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki pojedini slučaj iz stavka 1. ovog članka, odredit će 

Općinski načelnik u skladu s mogućnostima općinskog proračuna.  

 

4. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

 

Članak 12. 

 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti obitelj umrlog, ukoliko je pokojnik bio 

korisnik nekog oblika pomoći koje mu je priznato rješenjem Centra za socijalnu skrb. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova 

rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih 

izvora. 

Općina Vladislavci snosit će pogrebne troškove za osobe koje nisu korisnici nekog oblika pomoći 

koje mu je priznato rješenjem Centra za socijalnu skrb koji su samci i koji nemaju članove obitelji.  

 

 

5. Pravo na jednokratnu pomoć  za umirovljenike povodom Uskrsa i /ili Božića 

 

Članak 13. 

 

 Pravo na jednokratnu pomoć  ostvaruju umirovljenici  s područja Općine Vladislavci (korisnici 

tuzemne ili inozemne mirovine), uz uvjet :  

- da im mjesečni iznos mirovine nije veći od 3.000,00 kuna,  

- da imaju prebivalište na području Općine Vladislavci 

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju osobe koje su u trenutku podnošenja zahtjeva za 

jednokratnu pomoć za umirovljenike starije od 65 godina (dalje, skraćeno: starije osobe) , uz uvjet :  



“Službeni glasnik”                                   stranica  5                                                              Broj 7-22 

 

- da nisu korisnici mirovine (tuzemne ili inozemne)  

- da im mjesečni prihod nije veći od 3.000,00 kuna, 

- da  imaju prebivalište na području Općine Vladislavci 

 

Jednokratna novčana pomoć za umirovljenike/starije osobe  može se isplatiti povodom Uskrsa i/ili 

Božića, ako su za tu svrhu osigurana sredstva u Proračunu Općine Vladislavci.  

Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći povodom Uskrsa i/ili Božića  donosi Općinski načelnik.  

 

Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u iznosu od 200,00 kuna po umirovljeniku/starijoj  

osobi.  

Članak 13.a. 

 

 Pravo na donaciju toplog obroka-ručka ostvaruje hrvatski državljanin sa prebivalištem na području 

Općine Vladislavci koji zbog socijalnog i zdravstvenog stanja nije u mogućnosti pribaviti namirnice i 

pripremiti obrok. 

Vrijednog doniranog toplog obroka – ručka može se odobriti u godišnjem iznosu do 5.000,00 kuna. 

 Odluku o utvrđivanju prava na topli obrok – ručak donosi Općinski načelnik, na prijedlog 

povjerenstva. 

 Povjerenstvo ima predsjednika i dva članka, a imenuje ga općinski načelnik. 

 

 IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK  
 

Članak 14. 

 

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev 

korisnika. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu.  

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, korisnici prava 

dužni su priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze (koji su propisani Zakonom, propisima Centra za 

socijalnu skrb Osijek i pojedinačnim Odlukama Općine Vladislavci) potrebne radi utvrđivanja postojanja 

uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom. 

Članak 15. 

 

  Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno pomoći podnosi se do 10. u mjesecu za tekući mjesec. 

 

Članak 16. 

 

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Članak 17. 

 

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Općini Vladislavci 

svaku promjenu činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava 

utvrđenih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka. 

Prema potrebi, Jedinstveni upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne skrbi, 

za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima 

ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb. 

Korisnici prava socijalne skrbi, utvrđenih ovom Odlukom koji imaju neriješena imovinsko-pravna 

pitanja prema Općini Vladislavci, novčanih dugovanja, sudskih sporova i sl., ne mogu ostvariti prava iz 

ove Odluke, sve do konačnog rješenja prethodnog pitanja. 

U slučaju, da za vrijeme korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom dođe do promjene okolnosti o 

kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb, Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje, kojim 

će korisniku prava utvrditi prestanak tih prava te odrediti visinu, rok i način povrata protupravno stečene 

koristi. 
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Članak 18 

 

Protiv rješenja kojima se odlučuje o pravu na socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom, odlučuje 

nadležno upravno tijelo Osječko-baranjske županije. 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 19. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine 

Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 5/17). 

 

Članak 20. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenim glasniku“ Općine Vladislavci, a 

primjenjuje se od  1. siječnja 2018. godine. 
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Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 7. 

Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci 

broj 2/16, 5/21 i 5/22) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 

3/13,  3/17 2/18, 4/20, 8/20 i 2/21) Općinski načelnik Općine Vladislavci dana, 08. srpnja 2022. godine, 

donosi  

 

ODLUKU 
o 1. izmjenama Odluke  načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Vladislavci namijenjenih 

financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2022. godini  

 

Članak 1. 

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Vladislavci namijenjenih financiranju programa 

i projekata koje provode udruge u 2022. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 1/22) mijenja 

se prema odredbama ove Odluke.  

 

Članak 2. 

Članak 1. Odluke o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Vladislavci namijenjenih financiranju 

programa i projekata koje provode udruge u 2022. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 1/22) 

mijenja se i sada glasi:  

„ 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata 

koje provode udruge u 2022. godini iz raspoloživih sredstava Općine Vladislavci, u ukupnom iznosu od 

464.500,00 kn (slovima: četristošezdesetičetiritisućepetstotinakuna). Sredstva su predviđena Proračunom 

za 2022. godinu u  kategorijama: 

- Javne potpore u športu (Program 1014- Razvoj športa i rekreacije, Aktivnost A100101 šport 

i rekreacija) iznos od 320.000,00 kuna,  

- Javne potpore u kulturi (Program 1013- Javne potrebe u kulturi, Aktivnost A100101 kultura 

i znanost) iznos od 56.000,00 kuna,  

- Javne potpore udrugama za razvoj civilnog društva (Program 1015 Financiranje udruga od 

značaja za razvoj općine, Aktivnost A100101 Redovan rad udruga) iznos od 88.500,00 kuna.“ 

 

Članak 3. 

Ostale odredbe Odluke o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Vladislavci namijenjenih 

financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2022. godini („Službeni glasnik“ Općine 

Vladislavci br. 1/22) ostaju neizmijenjene.  

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci, 

na internetskoj stranici Općine Vladislavci i oglasnim pločama. 

 

KLASA: 007-01/22-01/02 

URBROJ: 2158-41-02-22-02 

U Vladislavcima, 08. srpnja 2022.  

 

Općinski načelnik 

Marjan Tomas, v. r. 
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Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15 i 37/21), članka 

6. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Vladislavci («Službeni glasnik Općine 

Vladislavci» broj 2/16, 5/21 i 5/22) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci («Službeni glasnik Općine 

Vladislavci» broj 3/13,  3/17,  2/18, 4/20, 8/20 i  2/21), Općinski načelnik Općine Vladislavci dana, 07. 

srpnja 2022. godine, donosi  

 

 

ODLUKU  

o 1. izmjenama i dopunama Godišnjeg plana  raspisivanja natječaja i javnih poziva  

financiranja udruga u 2022. godini iz proračuna Općine Vladislavci 

 

 

Članak 1. 

 

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2022. godini iz proračuna Općine 

Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 1/22)  mijenja se i dopunjuje prema odredbama 

ovog Plana. 

 

 

Članak 2. 

 

Članak 3. Godišnjeg plana raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2022. godini iz 

proračuna Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 16/21 i 6/22) mijenja se i sada 

glasi:    

„Sredstva za provedbu natječaja i javnih poziva osigurana su u Proračunu Općine Vladislavci za 2022. 

godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br 16/21 i 6/22) , a Plan raspisivanja natječaja i javnih 

poziva definira se u tablici u prilogu, koja je sastavni dio ove Odluke. 

  

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci, 

na internetskoj stranici Općine Vladislavci i oglasnim pločama. 

 

KLASA: 007-01/22-01/01 

URBROJ: 2158-41-02-22-02 

U Vladislavcima, 07. srpnja 2022.  

Općinski načelnik 

                                                                                                          Marjan Tomas, v. r.
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Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2022. godini iz proračuna Općine Vladislavci 

 

 

R.br. Naziv natječaja (oznaka 

aktivnosti u proračunu) 

Ukupna 

vrijednost 

natječaja kn 

Okvirni broj 

planiranih 

ugovora 

Okvirni datum 

raspisivanja 

natječaja 

Financijska 

podrška 

ostvaruje se 

na rok do 

Okvirni datum 

ugovaranja 

projekta 

1. Natječaj za prijavu projekata i 

institucionalnu podršku udrugama za 

2022. godinu u kategorijama: 

         464.500,00 17 siječanj-veljača 2022. 

godine  

srpanj – kolovoz 2022. 

godine 

 

31.12.2022. 1. natječaj -veljača 

2022. 

 2. natječaj – kolovoz 

2022. 

 

1. Javne potpore u športu 

(Program 1014 Razvoj športa i 

rekreacije, Aktivnost A100101 

šport i rekreacija) 

320.000,00 7 siječanj-veljača 2022. 

godine  

srpanj – kolovoz 2022. 

godine 

31.12.2022. 1. natječaj - veljača 

2022. 

2. natječaj – kolovoz 

2022. 

 

2. Javne potpore u kulturi 

(Program 1013 Javne potrebe u 

kulturi, Aktivnost A100101 

kultura i znanost 

56.000,00 3 siječanj-veljača 2022. 

godine  
 

31.12.2022. veljača 2022.  
 

3. Javne potpore udrugama za 

razvoj civilnog društva   

(Program 1015 Financiranje 

udruga od značaja za razvoj 

Općine, Aktivnost A100101 

Redovan rad udruga) 

88.500,00 7 siječanj-veljača 2022. 

godine  

srpanj – kolovoz 2022. 

godine 

31.12.2022. 1. natječaj - veljača 

2022. 

2. natječaj – kolovoz 

2022. 

 

2. Natječaj za prijavu projekata i 

institucionalnu podršku vjerskim 

zajednicama za 2022. u 

kategorijama: 

50.400,00 3 ožujak 2022. godine 

srpanj 2022. godine 

jednokratno 

 

jednokratno 

travanj 2022. 

 

kolovoz 2022. 

 1. Kapitalne donacije vjerskim 

zajednicama  (Program 1015 

Financiranje udruga od značaja 

za razvoj Općine, Aktivnost 

A100103 kapitalna donacija 

vjerskim zajednicama 

50.400,00 3 ožujak 2022. godine 

srpanj 2022. godine 

Jednokratno 

jednokratno 

travanj 2022. 

kolovoz 2022. 
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Temeljem članka 36. Statuta Općine Vladislavci («Službeni glasnik Općine Vladislavci» broj 3/13,  3/17,  

2/18, 4/20, 8/20 i 2/21), Općinski načelnik Općine Vladislavci dana, 7. srpnja  2022. godine, donosi  

 

ODLUKU  
o 1. izmjenama i dopunama Plana  raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva  

koji se financiraju iz Proračuna Općine Vladislavci za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

 Plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva koji se financiraju iz Proračuna Općine 

Vladislavci za 2022. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci 1/22) mijenja se i dopunjuje prema 

odredbama ove Odluke.  

Članak 2. 

 

 Članak 3. Plana raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva koji se financiraju iz Proračuna Općine 

Vladislavci za 2022. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci 1/22) mijenja se i dopunjuje  i sada 

glasi:  

 

„Sredstva za provedbu javnih natječaja i javnih poziva osigurana su u Proračunu Općine Vladislavci za 

2022. godinu („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 16/21 i 6/22), a Plan raspisivanja natječaja i 

javnih poziva definira se u tablici u prilogu, koja je sastavni dio ove Odluke. 

  

Članak 3. 

 

 Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine 

Vladislavci i na internetskoj stranici Općine Vladislavci. 

 

KLASA: 402-07/22-01/01 

URBROJ: 2158-41-02-22-02 

U Vladislavcima, 07. srpnja 2022.  

 

 

Općinski načelnik 

Marjan Tomas, v.r. 
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Plan  raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva  koji se financiraju iz Proračuna Općine Vladislavci za 2022. godinu – 1. izmjene i dopune  

 

R.br. Naziv natječaja /javnog 

poziva 

Ukupna 

vrijednost 

natječaja 

kn 

Okvirni broj 

planiranih 

ugovora/broj 

odobrenih 

potpora 

Okvirni datum 

raspisivanja 

natječaja 

Financijska 

podrška ostvaruje 

se na rok do 

Okvirni datum 

ugovaranja 

projekta/subvencije 

1. Natječaj za prijavu projekata i 

institucionalnu podršku udrugama 

za 2022. godinu u kategorijama: 

464.500,00 

224.540,00 

17 

13 

srpanj – kolovoz 2022. 

godine 

siječanj-veljača 2022.  

 

 

 

31.12.2022. kolovoz 2022. 

 

veljača 2022.  

 

1.1. Javne potpore u športu 320.000,00 

130.000,00 

7 

4 

srpanj – kolovoz 2022. 

siječanj-veljača 2022. 

  

31.12.2022. kolovoz 2022. 

 

veljača 2022. 

 

1.2. Javne potpore u kulturi 56.000,00 3 siječanj-veljača 2022.  31.12.2022. veljača 2022.  

 

1.3. Javne potpore udrugama za razvoj 

civilnog društva    

88.500,00 

38.500,00 

7 

6 

srpanj – kolovoz 2022. 

siječanj-veljača 2022.  

31.12.2022. kolovoz 2022. 

 

veljača 2022.  

 

2.  Natječaj za prijavu projekata i 

institucionalnu podršku vjerskim 

zajednicama  za 2022. godinu u 

kategorijama: 

50.400,00 

40.000,00 

3 

1 

srpanj 2022. 

ožujak 2022. 

31.12.2022. kolovoz 2022. 

travanj 2022. 

2.2. Kapitalne donacije vjerskim 

zajednicama 

50.400,00 

40.000,00 

3 

1 

srpanj 2022. 

ožujak 2022. 

31.12.2022. kolovoz 2022. 

travanj 2022. 

3.  Javni poziv za dodjelu potpora 

iz Programa poticanja uređenja 

naselja i demografske obnove 

na području Općine Vladislavci za 

razdoblje od 2017. do 2022. godine, 

za proračunsku 2022. godinu   

 

880.000,00 

881.000,00 

459 

461 

siječanj 2022 ovisno o mjeri siječanj-prosinac 2022. 
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R.br. Naziv natječaja /javnog 

poziva 

Ukupna 

vrijednost 

natječaja 

kn 

Okvirni broj 

planiranih 

ugovora/broj 

odobrenih 

potpora 

Okvirni datum 

raspisivanja 

natječaja 

Financijska 

podrška ostvaruje 

se na rok do 

Okvirni datum 

ugovaranja 

projekta/subvencije 

3.1. mjera 1. - energetska učinkovitost i 

energetska obnova obiteljskih kuća 

 

 

 

2.000,00 

15.000,00 

1 

6 

siječanj 2022. jednokratno siječanj-prosinac 2022. 

3.2. mjera 3. izgradnja novih stambenih 

objekata i kupovina stambenih 

objekata na području        Općine 

Vladislavci 

75.000,00 5 siječanj 2022. jednokratno siječanj-prosinac 2022. 

3.3. Mjera 4 – dodjela novčane nagrade 

za najuređeniju okućnicu 
4.000,00 

3.000,00 

4 

3 

prosinac 2022. 

travanj 2022. 

jednokratno prosinac 2022. 

svibanj 2022. 

3.4. Mjera 6 – sufinanciranje priključenja 

na vodoopskrbnu mrežu 
20.000,00 20 siječanj 2022. jednokratno siječanj-prosinac 2022. 

3.5. Mjera 8 – stipendiranje studenata 37.000,00 8 listopad 2022. akademska 2022/2023 akademska 2022/2023 

3.6. Mjera 13 – sufinanciranje programa 

predškolskog odgoja 
581.000,00 

530.000,00 

30 

25 

siječanj 2022. 31.12.202. siječanj-prosinac 2022. 

3.7. Mjera 17 – dodjela  poklon paketa za 

djecu s područja Općine povodom 

blagdana Sv. Nikole 

 

20.000,00 200 studeni-prosinac 2022. jednokratno prosinac 2022. 

3.8. Mjera 18 – dodjela  radnih bilježnica 

za učenike osnovne škole 

 

66.000,00 170 kolovoz-rujan 2022. jednokratno rujan 2022. 

3.9. Mjera 20- stipendiranje učenika 

 
25.000,00 10 rujan 2022. školska 2022/2023 školska 2022/2022 

3.10. mjera 21. – sufinanciranje troškova 

polaganja vozačkog ispita 

srednjoškolcima i studentima s 

područja Općine Vladislavci  

 

40.000,00 10 siječanj 2022. jednokratno siječanj-prosinac 2022 
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R.br. Naziv natječaja /javnog 

poziva 

Ukupna 

vrijednost 

natječaja 

kn 

Okvirni broj 

planiranih 

ugovora/broj 

odobrenih 

potpora 

Okvirni datum 

raspisivanja 

natječaja 

Financijska 

podrška ostvaruje 

se na rok do 

Okvirni datum 

ugovaranja 

projekta/subvencije 

3.11. Mjera 22- Potpore mladim obiteljima 

s područja Općine Vladislavci  za 

troškove medicinski potpomognute 

oplodnje 

10.000,00 

50.000,00 

1 

4 

siječanj 2022. jednokratno siječanj-prosinac 2022 

4.  Javni poziv za dodjelu potpora 

sukladno Programu potpora 

poljoprivredi na području 

Općine Vladislavci za razdoblje 

od 2021. do 2027. godine, za 

proračunsku 2022. godinu 

46.000,00 7 siječanj  2022. jednokratno siječanj-prosinac 2022. 

4.1. Mjera 1: Potpore za umjetno 

osjemenjivanje goveda 

20.000,00 2 siječanj 2022. jednokratno siječanj-prosinac 2022. 

4.2. Mjera 3: Potpore za izgradnju 

plastenika/staklenika   

20.000,00 2 siječanj 2022. jednokratno siječanj-prosinac 2022. 

4.3. Mjera 5: Potpore za proizvodnju meda 6.000,00 3 siječanj 2022. jednokratno siječanj-prosinac 2022. 

5. Javni poziv za podnošenje 

zahtjeva za isplatu jednokratne 

novčane pomoći povodom 

„Božića“ i „Uskrsa“ 

umirovljenicima i osobama 

starijim od 65 godina s područja 

Općine Vladislavci 

 

93.600,00 

70.000,00 

580 

350 

prosinac 2022 

studeni 2022. 

jednokratno prosinac 2022. 

5.1. Isplata jednokratne novčane 

pomoći povodom „Božića i 

Uskrsa“ 

umirovljenicima i osobama 

starijim od 65 godina s područja 

Općine Vladislavci 

93.600,00 

70.000,00 

580 

350 

prosinac 2022. 

studeni 2022. 

jednokratno prosinac 2022. 

6.  sportska stipendija vrhunskim 

sportašima s područja Općine 

Vladislavci za 2022. godinu 

5.000,00 1 siječanj 2022. 31.12.2022. siječanj -prosinac 2022 
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6.1. sportska stipendija vrhunskim 

sportašima s područja Općine 

Vladislavci za 2022. godinu 

5.000,00 1 siječanj 2022. 31.12.2022. siječanj -prosinac 2022 

 SVEUKUPNO 1.539.500,00 

1.266.500,00 

1067 

833 

   

 

 

NAPOMENA: precrtani podaci odnose se na vrijednosti koje su bile planirane, ali su 1. izmjenama plana promijenjene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Službeni glasnik”                                   stranica  15                                                              Broj 7-22 

 

 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 

2/18, 4/20, 8/20 i 2/21), Općinsko vijeće  Općine Vladislavci na svojoj 17. sjednici održanoj dana 2. 

kolovoza 2022. godine,   donosi 

 

ODLUKU 

o poništenju Odluke o  odabiru  najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup krovnih 

površina zgrada javnih namjena u vlasništvu Općine Vladislavci radi postavljanja fotonaponskih 

sustava u svrhu proizvodnje električne energije 

 

Članak 1. 

Poništava se Odluka o  odabiru  najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup krovnih 

površina zgrada javnih namjena u vlasništvu Općine Vladislavci radi postavljanja fotonaponskih sustava 

u svrhu proizvodnje električne energije koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana  23. svibnja 2022. godine, pod Klasa: 372-02/22-02/01,  Ur.broj:  2158-41-01-22-

08 i koja je objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci broj 5/22, jer javnim natječajem niti 

odlukom o odabiru nije propisana obveza Općine Vladislavci  da od zakupnika krovnih površina kupuje 

proizvedenu električnu energiju iz postavljenih fotonaponskih sustava,  niti je bio propisan način izračuna 

cijene za isporučenu električnu energiju iz postavljenih fotonaponskih sustava. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka dostavlja se bez odgode društvu  SOLARIS PONS d. o. o. , Osijek, Vukovarska 131, 

OIB: 28260438524,   na dokaziv način. 

 

Članak 3. 

 

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

Vladislavci. 

 

KLASA: 372-02/22-02/01 

URBROJ: 2158-41-01-22-12 

Vladislavci, 2. kolovoza 2022. 

Predsjednik 

Općinskog Vijeća 

                   Krunoslav Morović, v.r.  
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17,  

2/18, 4/20, 8/20 i 2/21 ), Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 17. sjednici održanoj dana 2. 

kolovoza  2022. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o pristupanju Općine Vladislavci Hrvatskoj zajednici općina 

 

Članak 1. 

 

Općina Vladislavci pristupit će Hrvatskoj zajednici općina.  

 

Članak 2. 

 

 Općina Vladislavci prihvaća Statut Hrvatske zajednice općine u cijelosti i ne protivi se niti jednoj 

njegovoj odredbi.  

Članak 3.  

 

Općinu Vladislavci u tijelima Hrvatske zajednice općina predstavljat će općinski načelnik.  

 

Članak 4.  

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci.  

 

KLASA: 025-01/22-01/01 

URBROJ: 2158-41-01-22-02 

Vladislavci, 2. kolovoza 2022. 

 

Predsjednik  

Općinskog Vijeća 

Krunoslav Morović, v.r.  
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17,  

2/18, 4/20, 8/20 i 2/21 ), Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 17. sjednici održanoj dana 2. 

kolovoza  2022. godine, donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Informacije o prijavi projektnog prijedloga Općine Vladislavci „Izgradnja 

energetski učinkovite javne rasvjete između naselja Vladislavci i naselja Hrastin“ u okviru  

Poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture 

na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 

 

I. 

 

Općinsko vijeće prihvaća Informaciju o prijavi projektnog prijedloga Općine Vladislavci 

„Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete između naselja Vladislavci i naselja Hrastin“ u okviru  

Poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na 

područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, te sve radnje i aktivnosti poduzete u pripremi 

i prijavi projektnog prijedloga.  

 

II. 

 

 Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika za poduzimanje svih potrebnih radnji i aktivnosti u 

svrhu realizacije projekta iz točke I. ovog Zaključka.  

 

III. 

 

Ovaj Zaključak biti će objavljen u " Službenom glasniku“ Općine Vladislavci. 

 

KLASA: 402-06/22-01/15 

URBROJ: 2158/-41-01-22-3 

Vladislavci, 2. kolovoza 2022. 

 

Predsjednik  

Općinskog Vijeća 

Krunoslav Morović, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Službeni glasnik”                                   stranica  18                                                              Broj 7-22 

 

 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 3/13, 3/17, 

2/18, 4/20, 8/20 i 2/21), članka 2. stavka 2. Odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine 

Vladislavci u 2022. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 16/21)  i članka 22. Pravilnika o 

provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 9/20 i 1/22 ) u 

postupku nabave stolova i stolica za Društveni dom u Dopsinu,  procijenjene vrijednosti nabave u iznosu 

od 72.000,00 kn  bez PDV-a,  Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 2. 

kolovoza  2022. godine,  donosi 

ODLUKU O ODABIRU 

u postupku jednostavne nabave br. N-6/22 

 

Članak 1.  

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave robe – nabava stolova i stolica za Društveni dom u Dopsinu,  

broj jednostavne nabave : N-6/22, odabrana je ponuda ponuditelja:  Ideal plus d.o.o. Zagreb, Prigornica 

2, O.I.B. 56180940412,  sa cijenom ponude od 65.918,00 kuna (bez troškova PDV-a), odnosno 

ukupnom cijenom ponude od 82.397,50 (sa troškovima PDV-a)   

Razlog odabira: najniža cijena.  

Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 1. Ideal plus d.o.o.  za trgovinu i usluge, Zagreb, Prigornica 

2, Zagreb. 

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se  općinski načelnik  za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem, za izvršenje  isplate 

sukladno potpisanom ugovoru o jednostavnoj nabavi kao i za poduzimanje  svih ostalih radnji vezano uz 

izvršenje ugovora.  

Članak 3. 

Odluka o odabiru zajedno s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez 

odgode svim ponuditeljima na dokaziv način. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci. 

 

KLASA:  406-03/22-01/06 

URBROJ: 2158-41-01-22-08 

Vladislavci, 2. kolovoza 2022.  

                                                                                                                                  Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Krunoslav Morović, v.r. 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 3/13, 3/17, 

2/18, 4/20, 8/20 i 2/21), članka 2. stavka 2. Odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine 

Vladislavci u 2022. godini („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 16/21)  i članka 22. Pravilnika o 

provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 9/20 i 1/22 ) u 

postupku nabave usluge, obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina  na vrijeme 

od 1 godine na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti,  procijenjene vrijednosti nabave u 

iznosu od 87.128,00  kn  bez PDV-a,  Općinsko vijeće Općine Vladislavci na svojoj 17. sjednici, održanoj 

dana 2. kolovoza   2022. godine,  donosi 

ODLUKU O ODABIRU 

u postupku jednostavne nabave br. N-7/22 

 

Članak 1.  

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluge, obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih 

zelenih površina  na vrijeme od 1 godine na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti,  broj 

jednostavne nabave : N-7/22, odabrana je ponuda ponuditelja: Fingernagl, obrt za trgovinu i usluge, vl. 

David Fingernagl , Osječka 5a, Vuka, O.I.B. 09112356629,  sa cijenom ponude 0,40 kn po m2 

(ponuditelj nije u sustavu PDV-a), odnosno ukupnom cijenom ponude od 0,40 kuna po m2. 

Razlog odabira: najniža cijena.  

Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 1. Fingernagl, obrt za trgovinu i usluge, vl. David 

Fingernagl , Osječka 5a, Vuka.  

Članak 2. 

Ovlašćuje se  općinski načelnik  za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem, za izvršenje  isplate 

sukladno potpisanom ugovoru o jednostavnoj nabavi kao i za poduzimanje  svih ostalih radnji vezano uz 

izvršenje ugovora.  

Članak 3. 

Odluka o odabiru zajedno s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez 

odgode svim ponuditeljima na dokaziv način 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Vladislavci. 

 

KLASA:  406-03/22-01/07 

URBROJ: 2158-41-01-22-08 

Vladislavci, 2. kolovoza 2022.  

                                                                                                                                  Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Krunoslav Morović, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Službeni glasnik”                                   stranica  20                                                              Broj 7-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
 
 

Izdavač: Općina Vladislavci 

Za izdavača: Marjan Tomas, općinski načelnik  

Grafička priprema i tisak: Općina Vladislavci  


