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Gradina,  10. 06. 2009.  godine Broj 5

Sluæbeni vjesnik
OpÊina  Gradina 

Sad r æ a j

27.  Zaključak Mandatne komisije
28.  Odluka o izboru predsjednika i dva

člana Mandatne komisije
29.  Izvješće Mandatne komisije o

rezultatima izbora provedenih dana
17. svibnja 2009. godine za Općinsko
vijeće  općine Gradina

30. Odluka o imenovanju predsjednika
Općinskog vijeća općine Gradina

31.  1. Rebalans Proračuna Općine
Gradina za 2009. godinu

32. Izmjene Programa ostalih javnih
potreba u 2009. godini

33.  II. Izmjene i dopune Plana nabave za
2009. godinu u općini Gradina

34.  Izmjena Plana kapitalnih ulaganja u
općini Gradina za razdoblje od
2009.-  2011. god

35.  Izmjene Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne  infrastrukture
za 2009. godinu

36.  Zaključak o usvajanju Izvješća o
utrošku sredstava ostvarenih od pro -
da je, zakupa i koncesije poljo pri -
vrednog zemljišta u vlas niš tvu RH, a
nalazi se na području općine
Gradina za 3 mjeseca 2009. godine

37.  Izvješće o utrošku sredstava
ostvarenih od prodaje, zakupa i
koncesije poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države, a nalazi se na
području općine Gradina za 1.-
3.mjesec 2009. godine

38.  Izmjene i dopune Odluke o uvjetima i
načinu korištenja sredstava ostva -
renih od prodaje, zakupa i koncesije
poljo privrednog  zemljišta u vlasniš -
tvu države, a nalazi se na području
općine Gradina za 2009. godinu

39.  Odluka  o izboru predsjednika i dva

člana komisije za Statut i Poslovnik
40.  Odluka o izboru predsjednika i dva

člana komisije za izbor i imenovanja
41.  Odluka o imenovanju potpred sjed -

nika Općinskog vijeća
42.  Odluka o izboru Odbora za dodjelu

javnih priznanja
43.  Odluka o izboru Odbora za mjesnu

samoupravu
44.  Odluka o izboru Odbora za

nacionalne manjine
45.  Odluka o visini naknade za prisus t -

vo  vanje sjednicama  Općinskog
vijeća

46. Odluka o davanjem suglasnosti za
izdavanje mjenica

47. Odluka o agrotehničkim mjerama u
poljoprivredi i o mjerama za uređi -
vanje i  održavanje poljoprivrednih
rudina i poljskih putova

48.  Odluka o određivanju plaće zamje -
niku načelnika općine Gradina

49.  Odluka o imenovanju osoba ovlašte -
nih za potpisivanje naloga za pla -
ćanje iz sredstava Proračuna općine
Gradina

50.  Odluka o izmjeni Društvenog ugo -
vora o osnivanju društva s ograni -
čenom odgovornošću PLIN VTC
d.o.o. Virovitica, Ferde Rusana 2

51.  Rješenje o imenovanju predstavnika
općine Gradina u Nadzorni odbor
Virkom d.o.o. Virovitica

52.  Odluka o radnom vremenu ugosti -
teljskih objekata na području općine
Gradina

53.  Izvješće o izvorima i visini sredstava
za izbornu promidžbu kandidata za
općinskog načelnika općine Gradina
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Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Na rod -
ne novine” RH br. 33/01, 6/01, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09), temeljem članka 49. Statuta
općine Gradina (“Službeni vjesnik” općine
Gradina br. 2/06), čl. 10. Poslovnika o radu
općinskog Vijeća općine Gradina (“Službeni
vjesnik” općine Gradina br. 3/06) općinsko
Vijeće općine Gradina na konstituirajućoj sjed-
nici održanoj 09. lipnja 2009. godine donosi

ZAKLJUČAK

I.

Ovim zaključkom izvješće Mandatne
komisije se prima k znanju.

II.

Ovaj zaključak objaviti će se u “Službenom
vjesniku” općine Gradina.

Klasa: 021-01/09-01/11
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 09. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDAVATELJICA:
Mirjana Vukomanović, v.r. 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narod -
ne novine” RH br. 33/01, 6/01, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09), temeljem članka 49. Statuta
općine Gradina (“Službeni vjesnik” općine
Gradina br. 2/06), čl. 8. i čl. 9. Poslovnika o radu
općinskog Vijeća općine Gradina (“Službeni
vjesnik” općine Gradina br. 3/06) općinsko
Vijeće općine Gradina na konstituirajućoj sjed-
nici održanoj 09. lipnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izboru predsjednika i dva člana Mandatne

komisije

I.

Donosi se odluka o izboru predsjednika i dva
člana Mandatne komisije

II.

U Mandatnu komisiju izabrani su:

1. IVAN OKLOPČIĆ, za predsjednika
2. ŽELJKO MOSLAVAC, za člana
3. DAMIR BRDARIĆ, za člana

III.

Ova odluka objaviti će se u “Službenom vjes-
niku” općine Gradina.

Klasa: 021-01/09-01/10
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 09. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDAVATELJICA:
Mirjana Vukomanović, v.r. 

Na temelju članka 9. Poslovnika o radu
općinskog vijeća općine Gradina, Mandatna
komisija Općinskog vijeća općine Gradina pod-
nosi

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE
O rezultatima izbora provedenih dana 17.

svibnja 2009. za općinsko Vijeće općine
Gradina

I.  Od ukupno upisanih 4.007 birača glasovalo
je 2072 birača
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     Važećih listića bilo je 2013, a 59 listića je
proglašeno nevažećim.

II. Temeljem glasovanja utvrđeni su slijedeći
rezultati:

     
1.  Lista Hrvatske demokratske zajednice

(HDZ), nositelj liste Dražen Peić, dobila je
1177 glasova ili 58,47%,  te je u općinskom
Vijeću općine Gradina dobila 10 mjesta

     Iz kandidacijske liste u općinsko Vijeće
izabrani su slijedeći kandidati

     Dražen Peić - HDZ
     Vinko Brođanac - HDZ
     Željko Budiša - HDZ
     Željko Moslavac - HDZ
     Tomislav Boban - HDZ
     Mario Klarić - HDZ
     Ivan Oklopčić - HDZ
     Anto Brtan - HDZ
     Ivica Dolinac - HDZ
     Vlado Jagušić - HDZ

2.  Nezavisna općinska lista, nositelj liste Antun
Kašić dr. vet. med., dobila je 376 glasova ili
18,67%, te je u općinskom Vijeću dobila 3
mjesta

     
     Iz kandidacijske liste izabrani su slijedeći

kandidati
     Antun Kašić, dr. vet. med. - Nezavisna

općinska lista
     Milan Cindrić - Nezavisna općinska lista
     Damir Brdarić - Nezavisna općinska lista

3.  Lista Hrvatske Stranke Prava (HSP) i
Hrvatske stranke umirovljenika (HSS),
nositelj liste Željko Viljevac dobila je 201 glas
ili 9,98% te je u općinskom Vijeću dobila 1
mjesto

     Iz kandidacijske liste izabran je slijedeći kan-
didat

     Željko Viljevac - HSP, HSU

4.  Lista Hrvatske seljačke stranke (HSS),
nositelj liste Stjepan Zagorac, dobila je 154
glasa ili 7,65%, te je u općinskom Vijeću
općine Gradina dobila 1 mjesto

     
     Iz kandidacijske liste izabran je slijedeći kan-

didat
     Stjepan Zagorac, Z. Sabolića 71, Žlebina

5.  Lista socijaldemokratske partije Hrvatske
(SDP) i lista Hrvatskog demokratskog saveza
Slavonije i Baranje, nositelj liste Drago
Brdarić dobila je 105 glasova ili 5,21%,  te u
općinskom Vijeću nije dobila niti jedno
mjesto

III.
     Budući da na provedenim izborima prema

rezultatima glasovanja nije postignuta odgo-
varajuća zastupljenost srpske nacionalne
manjine u skladu s Ustavnim Zakonom o
ustavnim pravima nacionalnih manjina i
Statutom općine Gradina, a koja ima pravo
na jednog člana Vijeća, broj članova
Općinskog vijeća općine Gradina povećan je
sa 15 članova na 16 članova te je u općinsko
Vijeće općine Gradina ušao Blagoja Injac sa
kandidacijske liste HDZ-a koja je postigla
razmjerno najveći uspjeh od svih kandidaci-
jskih lista na kojima su bili predstavnici
srpske nacionalne manjine.

IV.
     Kandidat Hrvatske demokratske zajednice,

Dražen Peić, koji je izabran kao načelnik
općine Gradina i kandidat ispred Hrvatske
seljačke stranke, Stjepan Zagorac, kao njegov
zamjenik podnijeli su pisane ostavke, a suk-
ladno čl. 9. Zakona o izborima općinskih
načelnika, gradonačelnika, župana i gradon-
ačelnika grada Zagreba zbog nespojivosti
dužnosti.

V.
     Temeljem članka 8. st. 2 Zakona o izboru

članova predstavničkih tijela jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine” RH br. 33/01, 10/02,
155/02, 44/05), Hrvatska Demokratska
zajednica donijela je odluku o imenovanju
Blaža Špoljarić iz Rušana, za člana općinskog
vijeća općine Gradina, neizabranog kandi-
data sa liste Hrvatske Demokratske
Zajednice, a Hrvatska seljačka stranka o
imenovanju Zvonka Virovac za  člana općin-
skog vijeća općine Gradina. 

PREDSJEDNIK:
Ivan Oklopčić, v.r.
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Na temelju članka 40. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06) i
na temelju članka 17. poslovnika o radu općin-
skog vijeća općine Gradina (“Službeni vjesnik”
br.  3/06) općinsko vijeće općine Gradina na
konstituirajućoj sjednici održanoj 09. lipnja
2009. godine donosi

ODLUKU
O imenovanju predsjednika općinskog vijeća

općine Gradina

I.

Donosi se odluka o imenovanju predsjednika
općinskog vijeća općine Gradina.

II.

Za predsjednika općinskog vijeća općine
Gradina imenuje se VINKO BROĐANAC.

Klasa: 021-01/09-01
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 09. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDAVAJUĆI:
Vinko Brođanac, v.r. 

Na temelju članka 55. Zakona o financiranju
jedinica lokalne samouprave i uprave
(“Narodne novine” br. 117/93 i 59/01.), članka
32. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br.
96/03) i članka 40. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06)
općinsko vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici općinskog Vijeća održanoj 30. lipnja
2009. godine donijelo je

I. REBALANS PRORAČUNA
Općine Gradina za 2009. godinu

Članak 1.

Rebalans proračuna općine Gradina za 2008.
godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sadrži:

A) PRIHODE                            8.284.758,00 kn
B) RASPOREĐENE    

RASHODE                            8.279.758,00 kn
c) TEKUĆU REZERVU 

PRORAČUNA                     5.000,00 kn

Članak 2.

Nosioci i korisnici proračunskih sredstava
kojima se osiguravaju sredstva iz prihoda ras-
poređenih u bilanci Proračuna ne mogu ostvar-
iti sredstva veća od iznosa utvrđenih u poseb-
nom djelu proračuna.

Sredstva se dodjeljuju korisnicima na njihov
zahtjev, a u okviru raspoloživih sredstava pro-
računa.

Članak 3.

Sredstva korisnicima odnosno nosiocima
proračuna prenosi služba za proračun i
računovodstvo općine.

Članak 4.

Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u
planiranim svotama i planiranoj dinamici
tijekom godine, prednost u podmirivanju
rashoda proračuna imat će sredstva za redovnu
djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela općine
Gradina.

Članak 5.

Proračun se sastoji od bilance prihoda i
rashoda. U bilanci prihoda i rashoda iskazuju se
porezni i neporezni prihodi, te rashodi utvrđeni
za financiranje javnih troškova na razinu općine
na temelju zakonskih i drugih propisa.
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Članak 6.

Tekuća rezerva proračuna raspoređuje se u
korist tijekom za nepredviđene i nedovoljno
predviđene potrebe, a koje se financiraju iz pro-
računa.

O korištenju sredstva tekuće rezerve pro-
računa odlučuje načelnik općine Gradina, a u
skladu sa Zakonom i Statutom općine Gradina.

Članak 7.

Za izvršenje proračuna u cjelini odgovorno je
Vijeće općine Gradina.

Naredbodavatelj za izvršenje proračuna u
cjelini je općinski načelnik.

Za zakonitu uporabu sredstava osiguranih u
proračunu odgovoran je načelnik općine
Gradina.

Članak 8.

Prihodi i rashodi po skupinama, pod
skupinama i odjeljcima utvrđuju se u bilanci
prihoda i izdataka za 2009. godinu.

Članak 9.

Ovaj rebalans Proračuna stupa na snagu 8
dana od dana objave u “Službenom vjesniku”.

Klasa: 400-01/09-01/12
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Vinko Brođanac, v.r. 

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”

RH br. 33/01, 60/01 i 129/05), te temeljem

članka 40. Statuta općine Gradina općinsko

Vijeće općine Gradina na svojoj 01. sjednici

održanoj 30. lipnja 2009. godine donosi

IZMJENE PROGRAMA OSTALIH JAVNIH
POTREBA U 2009.

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama programa

određuju se ostale javne potrebe koje su od

interesa za općinu Gradina.

Članak 2.

Financijska sredstva potrebna za financiranje

ostalih javnih potreba na područje općine

Gradina osigurana su u proračunu općine

Gradina za 2009.

Članak 3.

Financijska sredstva osigurana u proračunu

općine raspoređuju se kako slijedi:
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Članak 4.

Financijska sredstva iz članka 2. Ove odluke
dostavljati će se putem zamolbi i Odluka općin-
skog vijeća i općinskog načelnika.

Članak 5.

Ove izmjene i dopune programa ostalih
javnih potreba u 2009. godinu objaviti će se u
“Službenom vjesniku” općine Gradina.

Klasa: 402-01/09-01/04
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Na temelju članka 40. Statuta općine Gradina
te članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o javnoj nabavi (“NN” RH br. 29/08)
Općinsko vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 30. lipnja 2009. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA
2009. GODINU U OPĆINI GRADINA

I.

Općina Gradina, kao javni naručitelj, donosi
II. izmjene i dopune plana nabave za 2009. god-
inu u općini Gradina kako slijedi:

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA
2009. GODINU
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II.

Financijska sredstva za nabavu iz točke I.
ovih izmjena i dopuna plana nabave osiguravaju
se u proračunu općine Gradina za 2009. godinu.

III.

Ove II. izmjene i dopune plana nabave za
2009. godinu sastavni su dio I. rebalansa pro-
računa općine Gradina za 2009. godinu i objav-
iti će se u “Službenom vjesniku” općine
Gradina, a stupa na snagu 8 dana od dana
objave.

Klasa: 406-01/09-01/01

Ur. broj: 2189/03-01-09-01

Gradina, 30. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Temeljem članka 10. i članka 40. Statuta

općine Gradina (“Službeni vjesnik” općine

Gradina br. 2/06) općinsko Vijeće općine

Gradina, na svojoj 01. sjednici održanoj 30. lip-

nja 2009. godine donosi

IZMJENE PLANA KAPITALNIH 
ULAGANJA U OPĆINI GRADINA ZA RAZ-

DOBLJE OD 2009. - 2011. GODINU

I.

Donose se izmjene plana kapitalnih ulaganja
u općini Gradina za razdoblje od 2009.-2011.
godinu.

II.

Za provedbu ovog plana zadužuje se načelnik
općine Gradina.

III.

Sukladno tabeli koja je sastavni dio ove
odluke, realizacija projekata vršiti će se u skladu
sa proračunskim mogućnostima općine.

IV.

Ova odluka objaviti će se u “Službenom vjes-
niku” općine Gradina i stupa na snagu 8 dana
od dana donošenja.

Klasa: 400-01/09-01/13
Ur. broj: 2189/03-02-09-01
Gradina, 30. lipnja 2009.

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 
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Tijekom 2010. godine općina Gradina
planira uložiti u proizvedenu dugotrajnu imov-
inu iznos od 1.464.000,00 kn.

Tijekom 2011. godine općina Gradina

planira uložiti u proizvedenu dugotrajnu imov-
inu iznos od 1.576.000,00 kn.
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Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine” RH br. 26/03)
i članka 40. Statuta općine Gradina (“Službeni
vjesnik” općine Gradina br. 2/06) općinsko
Vijeće općine Gradina, na svojoj 01. sjednici
održanoj 30. lipnja 2009. godine donosi

IZMJENE PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komu-
nalne infrastrukture donosi se za 2009. godinu,
a sadrži opis poslova s procjenom troškova za
gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za
nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sred-
stava potrebnih za ostvarivanje programa s naz-
nakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za:

1. javne površine
2. nerazvrstane ceste
3. groblja
4. javnu rasvjetu

financira se iz komunalnog doprinosa, pro-
računa općine, naknade za koncesiju, drugih
izvora

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabave opreme za:

1. opskrbu pitkom vodom
2. odvodnju i pročišćavanje voda
3. opskrbu plinom

financira se iz cijene komunalne usluge,
naknade za priključenje, proračuna, naknade za
koncesiju i drugih izvora

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava i opreme za

1. prijevoz putnika
2. održavanje čistoće
3. odlaganje komunalnog otpada
4. tržnice na malo
financira se iz cijene komunalne usluge,

naknade za priključenje, proračuna, naknade za
koncesiju i drugih izvora

Članak 5.

U 2009. godini planira se građenje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi
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Članak 6.

Ove Izmjene objavit će se u “Službenom vjes-
niku” općine Gradina i stupa na snagu 8 dana
od dana objave.

Klasa: 363-01/09-01/69
Ur. broj: 2189/03-04-09-01
Gradina, 30. lipnja 2009.

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Na temelju članka 40. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06)
Općinsko vijeće općine Gradina, na svojoj 1.
sjednici održanoj 30. lipnja 2009. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o utrošku sredstava 

ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 
a nalazi se na području općine Gradina za 3

mjeseca 2009. godine

I.

Usvaja se Izvješće o utrošku sredstava ost-
varenih od prodaje, zakupa i koncesije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, a
nalazi se na području općine Gradina za tri
mjeseca 2009. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana o
dana objave u “Službenom vjesniku” općine
Gradina.

Klasa: 320-01/09-01/29
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA
ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države, 

a nalazi se na području općine Gradina za 1-3.
mjesec 2009. godine

Plan za 2009. godine    849.000,00 kuna
Prikupljena sredstva za
3 mjeseca 2009. godine              331.268,24 kuna
Utrošena sredstva za
3 mjeseca 2009. godine             47.870,75 kuna

           PLAN                 IZVRŠENJE

Program katastarsko geodetske
izmjere zemljišta                   
                                     50.000,00 kn  1.733.99 kn  
Program ruralnog uređenja 
a)  nerazvrstane ceste                       

 poljski putovi      150.000,00 kn                      0 kn
b) zimska služba      40.000,00 kn                      0 kn
c)  vodoprivredna 

naknada                  16.000,00 kn         2.625,85 kn
Plaću djelatnika koji radi
na sređivanju poljoprivrednog
zemljišta u vl. države 92.000,00 kn        22.510,91 kn
Deratizacija                 25.000,00 kn                      0 kn
Gospodarski razvoj općine
a)  kreditiranje 

 u poljoprivredi      15.000,00 kn                      0 kn
b) osjemenjivanje i kamate 
     na kredite               95.000,00 kn                      0 kn
c)  rekonstrukcija 

 javne rasvjete         80.000,00 kn                      0 kn
d)  industrijska zona  50.000,00 kn                      0 kn
e)  program 
     za zemlju                10.000,00 kn                      0 kn
f)   projektna 
     dokumentacija    100.000,00 kn                      0 kn
g)  izgradnja cesta     100.000,00 kn                      0 kn
h)  usluge odvjetnika  21.000,00 kn       21.000,00 kn
i)   udruga stočara, 
     mljekara                   5.000,00 kn                      0 kn

II.

Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom vjes-
niku” općine Gradina.
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Klasa: 320-01/09-01/29
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30.  lipnja  2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o uvje-
tima i načinu korištenja sredstva ostvarenih od
prodaje, zakupa i načina korištenja sredstava
ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
(“Narodne novine” RH br. 102/02) i članka 40.
Statuta općine Gradina (“Službeni vjesnik”
općine Gradina br. 2/06) Općinsko vijeće
općine Gradina, na svojoj 1. sjednici održanoj
30. lipnja 2009. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o uvjetima i načinu korištenja 

sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
koncesije poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu države, a nalazi se na području
općine Gradina za 2009. godinu

I.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, načini
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države, a nalazi se na području
općine Gradina.

II.

Prikupljena sredstva od prodaje, zakupa i
koncesije u iznosu od 849.000,00 kn utrošit će se
za:
                                          ODLUKA         IZMJENA

- Program katastarsko-geodetske
izmjere zemljišta  
i ostale geodetske 
usluge u iznosu            50.000,00 kn 50.000,00 kn
- Program uređenja ruralnog prostora 
a)  nerazvrstane ceste -                     

 poljski putovi      150.000,00 kn     150.000,00 kn
b) zimska služba      40.000,00 kn       40.000,00 kn
c)  vodoprivredna 

naknada                  16.000,00 kn       16.000,00 kn
- Plaću djelatnika koji radi
na sređivanju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države
u iznosu od                 92.000,00 kn       92.000,00 kn
-Deratizacija 
u iznosu                       25.000,00 kn       25.000,00 kn
Gospodarski razvoj općine
a)  kreditiranje 

 u poljoprivredi      15.000,00 kn       10.000,00 kn
b) osjemenjivanje i kamate 
     na kredite               95.000,00 kn       90.000,00 kn
c)  rekonstrukcija 

 javne rasvjete         80.000,00 kn       80.000,00 kn
d)  industrijska zona  50.000,00 kn       50.000,00 kn
e)  program 
     za zemlju                10.000,00 kn       10.000,00 kn
f)   projektna 
     dokumentacija
     -plin i ceste          100.000,00 kn     100.000,00 kn
g)  izgradnja cesta     100.000,00 kn     110.000,00 kn
h)  usluge odvjetnika
     vezane za zemlju   21.000,00 kn       21.000,00 kn
i)   udruga stočara i
     mljekara                   5.000,00 kn         5.000,00 kn

III.

Sredstvima od prodaje, zakupa i koncesije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a
navedena u ovoj Odluci, raspolaže Općinsko
poglavarstvo.

IV.

Radi kontrole utroška sredstava Općinsko
poglavarstvo Gradina, obvezno je četiri puta
godišnje općinskom vijeću podnijeti izvješće o
utrošku navedenih sredstava.

V.

Odluka o uvjetima i načinu korištenja sred-
stava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije
poljoprivrenog zemljišta u vlasništvu države,
donosi se za svaku kalendarsku godinu kao i
proračun općine te je sastavni dio Proračuna
općine Gradina.

VI.

Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjes-
niku” općine Gradina i vrijedi do donošenja
novog rebalansa i novih izmjena i dopuna.
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Klasa: 320-01/09-01/30
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30.  lipnja  2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Temeljem članka 35. točka 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” RH br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), te temeljem
članka 49. Statuta općine Gradina (“Službeni
vjesnik” općine Gradina br. 2/06), i članka 44.
Poslovnika o radu općinskog Vijeća općine
Gradina (“Službeni vjesnik” općine Gradina br.
3/06) općinsko Vijeće općine Gradina na 01.
sjednici održanoj 30. lipnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izboru predsjednika i dva člana komisije za

Statut i Poslovnik

I.

U komisiju za Statut i Poslovnik izabrani su:

1.  ŽELJKO BUDIŠA, za predsjednika

2.  MILAN CINDRIĆ, za člana

3.  IVICA DOLINAC, za člana

II.

Ova odluka objevit će se u “Službenom vjes-
niku” općine Gradina.

Klasa: 021-01/09-01/18
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30.  lipnja  2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Temeljem članka 35. točka 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” RH br. 33/01, 60/01,

129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), te temeljem
članka 40. Statuta općine Gradina (“Službeni
vjesnik” općine Gradina br. 2/06), i članka 8. i 9.
Poslovnika o radu općinskog Vijeća općine
Gradina (“Službeni vjesnik” općine Gradina br.
3/06) općinsko Vijeće općine Gradina na 01.
sjednici održanoj 09. lipnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izboru predsjednika i dva člana komisije za

izbor i imenovanje

I.

U komisiju za izbor i imenovanje izabrani su:

1.  TOMISLAV BOBAN, za predsjednika

2.  ANTO BRTAN, za člana

3.  ANTUN KAŠIĆ, za člana

II.

Ova odluka objevit će se u “Službenom vjes-
niku” općine Gradina.

Klasa: 021-01/09-01/
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 09.  lipnja  2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PRESJEDAVATELJ:
Vinko Brođanac, v.r. 

Na temelju članka 40. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06), i
na temelju članka 17. Poslovnika o radu općin-
skog Vijeća općine Gradina (“Službeni vjesnik”
općine Gradina br. 3/06) općinsko Vijeće
općine Gradina na 01. sjednici održanoj 30. lip-
nja 2009. godine donosi

ODLUKU
O imenovanju potpredsjednika 

općinskog vijeća

I.

Donosi se odluka o imenovanju potpredsjed-
nika općinskog vijeća općine Gradina.
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II.

Za potredsjednika općinskog vijeća općine
Gradina imenuje se KLARIĆ MARIO.

III.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objave u “Službenom vjesniku” .

Klasa: 021-01/09-01/15
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30.  lipnja  2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Temeljem članka 49. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06), i
članka 44. Poslovnika o radu općinskog Vijeća
općine Gradina (“Službeni vjesnik” općine
Gradina br. 3/06) općinsko Vijeće općine
Gradina na svojoj 1. sjednici održanoj 30. lipnja
2009. godine donosi

ODLUKU
o izboru odbora za dodjelu javnih priznanja

I.

U odbor za dodjelu javnih priznanja imenuju
se:

1.  VINKO BROĐANAC, za predsjednika
2.  ANTO BRTAN, za zamjenika predsjednika
3.  MARIO KLARIĆ, za člana
4.  BLAŽ ŠPOLJARIĆ, za člana
5.  ANTUN KAŠIĆ, za zamjenika člana
6.  ŽELJKO VILJEVAC, za zamjenika člana

II.

Ova odluka objaviti će se u “Službenom vjes-
niku” općine Gradina.

Klasa: 021-01/09-01/19
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30.  lipnja  2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Temeljem članka 49. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06), i
članka 44. Poslovnika o radu općinskog Vijeća
općine Gradina (“Službeni vjesnik” općine
Gradina br. 3/06) općinsko Vijeće općine
Gradina na 01. sjednici održanoj 30. lipnja 2009.
godine donosi

ODLUKE
o izboru odbora za mjesnu samoupravu

I.

Donosi se odluka o izboru odbora za mjesnu
samoupravu.

II.

U odbor za mjesnu samoupravu imenuju se:

1.  MARIO KLARIĆ, za predsjednika
2.  VLADO JAGUŠIĆ, za zamjenika 
     predsjednika
3.  IVICA DOLINAC, za člana
4.  ANTO BRTAN, za člana
5.  DAMIR BRDARIĆ, za zamjenika člana
6.  ANTUN KAŠIĆ, za zamjenika člana

III.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana
donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjes-
niku” općine Gradina.

Klasa: 026-01/09-01/04
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30.  lipnja  2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 
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Temeljem članka 49. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06), i
članka 44. Poslovnika o radu općinskog Vijeća
općine Gradina (“Službeni vjesnik” općine
Gradina br. 3/06) općinsko Vijeće općine
Gradina na svojoj 01. sjednici održanoj 30. lip-
nja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izboru odbora za nacionalne manjine

I.

U odbor za nacionalne manjine imenuju se:

1.  BLAGOJA INJAC, za predsjednika
2.  VLADO JAGUŠIĆ, za člana
3.  ŽELJKO BUDIŠA, za člana
4.  ZVONKO VIROVAC, za člana
5.  PETAR KAJGANIĆ, 
     za člana- predstavnik nacionalne manjine
6.  LADISLAV ŠUKUNDA, 
     za člana- predstavnik nacionalne manjine
7.  DRAGAN DAMJANIĆ,      
     za člana- predstavnik nacionalne manjine

II.

Ova odluka objaviti će se u “Službenom vjes-
niku” općine Gradina.

Klasa: 016-01/09-01/04
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30.  lipnja  2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Temeljem članka 33. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06)
općinsko Vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 30. lipnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o visini naknade za prisustvovanje 

sjednicama općinskog Vijeća

I.

Donosi se odluka o visini naknade za pris-
ustvovanje sjednicama općinskog Vijeća.

II.

Predsjedniku općinskog Vijeća općine
Gradina pripada naknada za rad  u Vijeću u
iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.

III.

Vijećnicima, osim predsjedniku vijeća, koji
prisustvuju sjednici općinskog Vijeća pripada
naknada u iznosu od 150,00 kn netto.

IV.

Djelatnicima JUO-a koji prisustvuju sjed-
nicma općinskog Vijeća pripada naknada u
iznosu od 150,00 kn netto.

V.

Na naknade za sjednice obračunavaju se i
putni troškovi.

VI.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
važiti Odluka o visini naknade za prisustvovanje
sjednicama općinskog poglavarstva i općinskog
vijeća od dana 21. prosinca 2007. godine.

VII.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objave u “Službenom vjesniku” općine Gradina.

Klasa: 021-01/09-01/16
Ur. broj: 2189/03-04-09-01
Gradina, 30.  lipnja  2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 
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Na temelju članka 40. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06)
općinsko Vijeće općine Gradina na 01. sjednici
održanoj 30. lipnja 2009. godine donosi

ODLUKU

I.

Ovom odlukom Općinsko vijeće općine
Gradina daje suglasnost za izdavanje mjenica
koje će se ponuditi Slatinskoj banci d.d. Slatina
za reprogram nedospjele obveze prema općini
Gradina po osnovu mjenica izdanih društvu
Obitelji Bambo d.o.o. koje su izdane u svrhu
plaćanja obveza općine Gradina prema društvu
Obitelji Bambo d.o.o. po osnovu sanacije
komunalnog otpada, a koje je društvo Obitelji
Bambo eksportiralo u Slatinskoj banci d.d.
Slatina.

II.

Nove mjenice dospijevati će u 15. mjesečnih
obroka svaka 25. u mjesecu počevši sa
25.08.2009. godine.

III.

Ukupni nominalni iznos mjenica utvrditi će
se po odobravanju reprograma mjenica od
strane Slatinske banke d.d. Slatina gdje će se
definirati cijena eskonta i datum eskonta.

IV.

Za osiguranje plaćanja novih mjenica Općina
Gradina Slatinskoj banci d.d. Slatina dostaviti će
bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bil-
ježnika prema zahtjevu Slatinske banke d.d.
Slatina.

V.

Za provođenje reprograma i svih potrebitih
radnji ovlašćuje se načelnik općine Gradina.

VI.

Ova odluka objaviti će se u “Službenom vjes-
niku”  općine Gradina.

Obrazloženje

Budući da je otežano punjenje proračuna
općine Gradina, a u cilju osiguranje urednog
podmirenja obveza po osnovu izdanih mjenica i
svih ostalih izdataka općine u skladu sa pro-
računom donosi se ova odluka o reprogramu
obveza.

Klasa: 400-01/09-01/14
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30.  lipnja  2009.

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Na temelju članka 12. i 14. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”
broj 152/08) i članka 40. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06)
Općinsko vijeće Općine Gradina na 01. sjednici
održanoj 30. lipnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o

mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina i poljskih puteva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se agrotehničke
mjere i mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području općine
Gradina, u slučajevima u kojima bi propuštanje
tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili uma -
njilo poljoprivrednu proizvodnju.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove
odluke smatraju se:

1.  obvezno korištenje obradivog poljo pri vred -
nog zemljišta

2.  mjere za sprečavanje erozije
3.  mjere za sprečavanja zakorovljenosti
4.  zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih

vrsta biljaka
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5.  suzbijanje biljnih bolesti i štetnika
6.  korištenje i uništavanje biljnih otpadaka
7.  primjena metoda ekološke (organske, biološ -

ke) poljoprivrede.

Članak 3.

Obradivim poljoprivrednim zemljištem u
smislu članka 2. ove Odluke smatraju se oran-
ice, vrtovi, voćnjaci i livade.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zem -
ljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađi-
vati sukladno agrotehničkim mjerama, ne
umanjujući njegovu vrijednost.

Poljoprivredno zemljište čestica unutar
građevinskog područja površine preko 1000 m2

i zemljište izvan građevinskog područja plani-
rano dokumentima prostornog uređenja za
izgradnju, koje je u Katastru označeno kao
poljoprivredna kultura, mora se održavati
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu
svrhu koristiti do konačnosti akta kojim se
odobrava gradnja.

Pod održavanjem obradivog zemljišta iz
prethodnog stavka smatra se sprečavanje nje-
gove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim
raslinjem.

Članak 4.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od
erozije utvrđuju se sljedeće agrotehničke mjere:

1.  ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugo -
godišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih
razloga

2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neo-
brađenih površina na strmim zemljištima i
njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišn-
jim kulturama

3.  zabrana skidanja humusnog, odnosno ora ni -
č nog sloja površine poljoprivrednog
zemljišta

4. određivanje obveznog zatravljivanja strmog
zemljišta

5. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura,
odnosno obveza sadnje dugogodišnjih
nasada i višegodišnjih kultura

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zem -
ljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i
višegodišnje kulture podignute radi zaštite od
erozije na tom zemljištu.

Članak 5.

U cilju sprečavanja zakorovljenosti vlasnici,
odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta
obvezni su pridržavati se osnovnih agro -
tehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi
zemljišta.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljo pri vred -
nog zemljišta dužni su redovito kositi travu i
korov, posebno u blizini međa, kako ne bi došlo
do ometanja razvoja kultura na susjednom
zemljištu.

Članak 6.

Zabranjeno je svako pošumljavanje poljo pri -
vred nog zemljišta iz članka 3. stavak 1. ove
Odluke, kao i sadnja drvoreda na istom,
naročito uz poljske putove.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljo pri vred -
nog zemljišta koji iz opravdanih razloga napuste
uzgoj pojedinih poljoprivrednih kultura (krum-
pir, žitarice, povrtlarske kulture i sl.), dužni su
poljoprivredno zemljište zatraviti odgovara-
jućim travnim smjesama i isto nadalje održavati.

Članak 7.

U cilju suzbijanja biljnih bolesti i štetnika
obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način
određen pozitivnim zakonskim propisima, kao i
korištenje zaštitnih sredstava dozvoljenih
osnovnim standardima proizvodnje
zdravstveno ispravne hrane.

Članak 8.

Mjere korištenja i uništavanja biljnih
otpadaka obuhvaćaju:

1.  kompostiranje korisnih biljnih otpadaka
2.  obvezno uklanjanje vegetacijsko-gospodar -

skog otpada poljoprivrednog porijekla u
roku godine dana od njegovog nastanka

3.  obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka
nakon provedenih agrotehničkih mjera u
trajnim nasadima, najkasnije do 1. lipnja
tekuće godine

4.  obvezno odstranjivanje biljnih ostataka na -
kon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na
šumskom zemljištu, koje graniči s poljo -
privrednim zemljištem

Spaljivanje biljnih otpadaka i korova može se
obavljati isključivo uz poduzimanje odgovara-
jućih mjera zaštite od požara, što podrazumi-
jeva i obvezno ishođenje dozvole nadležnog
vatrogasnog društva i njegov nadzor.
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Članak 9.

Radi omogućavanja proizvodnje zdravstveno
ispravne hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, život-
injskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i
zaštite prirode i okoliša provodi se zaštita
poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja. S
time u svezi preporuča se primjena metoda
ekološke (organske, biološke) poljoprivrede kao
agrotehničke mjere zaštite okoliša i
poljoprivrednog zemljišta.

Članak 10.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta za -
bra  njeno je nasipavati poljoprivredno zemljište
građevinskim otpadom i drugim materijalom
bez posebnog odobrenja.

III.     MJERE ZA UREĐIVANJE I                           
           ODRŽAVANJA 
           POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 11.

Kao mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina propisuju se:

1.  održavanje živica i međa
2.  održavanje poljskih putova
3.  uređivanje i održavanje kanala
4.  sprječavanje zasjenjivanja susjednih međa

Članak 12.

Živice i zelene ograde uz poljoprivredno
zemljište moraju se održavati na način da se
spriječi njihovo širenje na susjedno zemljište i
puteve.

Živice na međama koje dijele oranične
površine vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su iste iskrčiti.

Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.

Članak 13.

Zabranjuje se smanjivanje prohodnosti
poljskih puteve odlaganje smeća i drugih
otpadaka, sadnjom stabala i drugog bilja, zaora-
vanjem, te podizanjem ograda stogova ili drugih
prepreka na udaljenosti manjoj od 1 metra
prema rubu poljskog puta...

Pod održavanjem poljskih putova naročito se
podrazumijeva:

-   nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa
odgovarajućim kamenim materijalom

-   čišćenje i održavanje odvodnih kanala, pro-
pusta i sistema odvodnje i otjecanja oborin-
skih voda

-   sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz
putove

-   sječa pojedinih stabala ili grana koje
otežavaju korištenje puta

-   sprečavanje oštećivanja putova njihovim
nepravilnim korištenjem (vuča trupaca, pre-
opterećenje, neovlašteni građevinski zahvati,
nasipavanje otpadnim materijalom i sl.)

-   sprečavanje uzurpacije putova i zemljišta u
njihovom zaštitnom pojasu

Članak 14.

Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih
voda na poljske putove. Za održavanje putova u
privatnom vlasništvu (putovi služnosti) odgov-
orni su njihovi vlasnici, odnosno ovlaštenici.

Članak 15.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivred -
nog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili
umjetni kanali oborinskih voda, odnosno vlas-
nici ili ovlaštenici tih kanala, u slučajevima kada
su ti kanali građeni kao zasebni objekti, obvezni
su iste čišćenjem održavati u stanju
funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogućilo
prirodno otjecanje oborinskih voda.

Članak 16.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih
parcela na kojima se vrši poljoprivredna
proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog
raslinja neposredno uz međe. U protivnom
oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela mogu
poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno
Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim prav-
ima.

Živice iz članka 11. ove Odluke moraju se
radi sprečavanja zasjenjivanja uredno orezivati.

Članak 17.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivred -
nog zemljišta obvezni su provoditi mjere pro -
pisane ovom Odlukom te se pridržavati zabrana
i ograničenja utvrđenih ovom Odlukom.
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Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivred -
nog zemljišta koji sami ne poduzmu odgovara -
ju će agrotehničke mjere na svom zemljištu,
duž n i su to omogućiti ovlaštenim pravnim
osobama.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivred -
nog zemljišta dužni su ukloniti drvorede iz
članka 6. stavak 1. ove Odluke te urediti živice
sukladno članku 12. ove Odluke najkasnije u
roku godine dana od stupanja na snagu ove
Odluke.

IV.     NADZOR

Članak 18.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja
nadležna Inspekcijska služba Ureda državne
uprave u Virovitičko-podravskoj županiji.

V.       KAZNENE ODREDBE

Članak 19.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do
500,00 kuna kaznit će se fizička osoba - vlasnik
ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za
prekršaj počinjen neizvršenjem mjera
propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije
nisu propisane Zakonom.

Članak 20.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
2.000,00 kuna kaznit će pravna osoba - vlasnik
ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za
prekršaj počinjen neizvršenjem mjera
propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije
nisu propisane Zakonom.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom u
iznosu od 100,00 do 300,00 kuna.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
važiti odluka o agrotehničkim mjerama u
poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održa-
vanje poljoprivrednih rudina i poljskih puteva
od 03. lipnja 2004.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku” općine
Gradina.

Klasa: 320-01/09-01/28
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30.  lipnja  2009.

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Na temelju članka 40. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06)
općinsko Vijeće općine Gradina na 01. sjednici
održanoj 30. lipnja 2009. godine donosi

ODLUKU
O određivanju plaće 

Zamjenika načelnika općine Gradina

I.

Za obavljanje profesionalne dužnosti za mje    -
ni  ka načelnika općine Gradina određuje se ko e -
fi cijent za utvrđivanje plaće dužnosnika 1,20.

II.

Osnovica za obračun plaće iznosi 56% pros-
ječne mjesečne plaće po zaposleniku u Viro -
vitičko-podravskoj županiji u mjesecu na koji se
plaća odnosi prema podatku ureda državne
uprave u Virovitičko-podravskoj županiji.

Zamjeniku načelnika za vrijeme radnog
odnosa pripadaju i druga prava iz radnog
odnosa.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja.
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Klasa: 080-01/09-01/01
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30.  lipnja  2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Na temelju članka 40. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06)
općinsko Vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 30. lipnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju osoba ovlaštenih za 

potpisivanje naloga za plaćanje iz sredstava
Proračuna općine Gradina

I.

Donosi se Odluka o određivanju osoba
ovlaštenih za potpisivanje naloga za plaćanje iz
sredstava općinskog Proračuna.

II.

Osobe za potpisivanje naloga za plaćanje su:

1.  DRAŽEN PEIĆ, načelnik općine Gradina

2.  STJEPAN ZAGORAC, zamjenik načelnika

3.  ŽELJKO BUDIŠA, član općinskog Vijeća

III.

Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za potpi-
sivanje naloga za plaćanje iz sredstava Proračuna
općine Gradina od 01. 12. 2006. godine.
(Klasa:022-01/06, Ur. Broj: 2189/03-02-06-01).

IV.

Naloge iz točke I. ove odluke potpisivati će po
dva ovlaštena potpisnika.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja.

Klasa: 021-01/09-01/20
Ur. broj: 2189/03-02-09-01
Gradina, 30.  lipnja  2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Temeljem članka 40. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06)
općinsko Vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 30. lipnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju

društva s ograničenom odgovornošću PLIN
VTC d.o.o. Virovitica, Ferde Rusana 2

I.

Općina Gradina je kao član trgovačkog
društva PLIN VTC d.o.o Virovitica, Ferde
Rusana 2 suglasna da se broj članova nadzornog
odbora trgovačkog društva PLIN VTC d.o.o
Virovitica, Ferde Rusana 2 povećava sa pet
članova na sedam članova te da se zbog
povećanja broja članova nadzornog odbora
izmjeni Društveni ugovor o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o
od 16.travnja 2009. godine.

II.

Ovlašćuje se načelnik Općine Gradina da u
ime Općine Gradina na Skupštini trgovačkog
društva PLIN VTC d.o.o prihvati odluku  o
izmjeni članka 16.  Društvenog ugovora o osni-
vanju društva s ograničenom odgovornošću
PLIN VTC d.o.o Virovitica, Ferde Rusana 2 od
16. travnja 2009. gdine kojom odlukom će se
članak 16. Društvenog ugovora zamijeniti
novim člankom 16. koji glasi:

“Nadzorni odbor Društva nadzire poslove
Društva i obavlja druge zakonom određene
poslove.
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Nadzorni odbor bira se na  vrijeme od 4
(četiri) godine, a sastoji se od 7 (sedam) članova
od kojih 4 (četiri) člana imenuje i opoziva Grad
Virovitica, 2 (dva) člana imenuju i opozivaju
ostali članovi Društva, a 1 (jednog) člana
imenuje i opoziva Radničko vijeće odnosno rad-
nici.

Nadzorni odbor može donositi odluke
isključivo večinom glasova svih članova nad-
zornog odbora.”

III.

Ovlašćuje se načelnik Općine Gradina da u
ime Općine Gradina na Skupštini trgovačkog
društva PLIN VTC d.o.o. prihvati odluku o
imenovanju člana nadzornog odbora kojeg
predlože radnici, odnosno radničko vijeće trgo-
vačkog društva PLIN VTC d.o.o. Virovitica,
Ferde Rusana 2.

IV.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana
donošenja i objaviti će se u “Službenom vjes-
niku” općine  Gradina.

Klasa: 021-01/09-01/17
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
U Gradini, 30.  lipnja  2009. godine

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Temeljem odredaba članka 424. Zakona o
trgovačkim društvima (“NN” br. 111/93),
članka 40. Statuta općine Gradina (“Službeni
vjesnik” općine Gradina br. 2/06) općinsko
Vijeće općine Gradina na svojoj 01. sjednici
održanoj 30. lipnja 2009. godine donosi

RJEŠENJE
O imenovanju predstavnika Općine Gradina
u Nadzorni odbor Virkom d.o.o. Virovitica

I.

Za predstavnika općine Gradina u nadzorni
odbor Virkoma d.o.o. imenuje se ŽELJKO
BUDIŠA.

II.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objave u “Službenom vjesniku” općine
Gradina.

Klasa: 080-01/09-01/02
Ur. broj: 2189/03-01-09-01
Gradina, 30.  lipnja  2009. 

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r. 

Na temelju članka 58. Zakona o ugos-
titeljskoj djelatnosti (“Narodne novine” RH br.
138/06) i članka 40. Statuta općine Gradina
(“Službeni vjesnik” općine Gradina br. 2/06)
općinsko Vijeće općine Gradina na svojoj 1.
sjednici održanoj dana 30. lipnja 2009. godine
donosi

ODLUKU
O radnom vremenu ugositeljskih objekata na

području općine Gradina

I.

Ovom odlukom određuje se raspored,
najraniji početak i najkasniji završetak radnog
vremena kako slijedi:

Ugostiteljski objekti iz skupine “Hoteli” i
kampovi iz skupine “Kampovi i druge vrste
ugostiteljskih objekata za smještaj” obvezno
rade od 0,00 - 24,00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti mogu raditi

-   iz skupina “Restorani” od 6,00 - 24,00 sati
-    iz skupina “Barovi” od 6,00 - 24,00 sati
-    iz skupne “Barovi” koji ispunjavaju uvjete za

rad noću sukladno posebnim propisima
samo u zatvorenim prostorima od 21,00 -
6,00 sati

-    iz skupine “Objekti jednostavnih usluga” od
7,00  do 24,00 sati



Izdavač: Općina Gradina
Odgovorni urednik: Ivan Ljulj

Obrada i tisak: Grafoprojekt Virovitica
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II.

Načelnik općine Gradina može na zahtjev
ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz
točke I. stavak 3., podstavak 2,3 odrediti i dru-
gačije radno vrijeme radi organiziranja prigod-
nih proslava (u dane božićnih i novogodišnjih
blagdana, dane obilježavanja dana općine
Gradina, svadbi, maturalnih zabava i sličnih
događanja.)

III.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave, a objaviti će se u “Službenom vjes-
niku” općine  Gradina.

Klasa: 335-01/09-01/01
Ur. broj: 2189/03-04-09-01
U Gradini, 30.  lipnja  2009. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDNIK:
Vinko Brođanac, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE GRADINA
Klasa: 021-01/09-01
Ur. broj: 2189/ 03-09
Gradina, 30. lipnja 2009.

Na temelju članka 32. Zakona o izborima
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i
gradonačelnika Grada Zagreba (“Narodne
novine” broj 109/07 i 125/08) Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Gradina objavljuje

Izvješće o izvorima i visini sredstava za
izbornu promidžbu kandidata za općinskog

načelnika Općine Gradina

I.

Kandidat za načelnika - Dražen Peić
Hrvatska Demokratska Zajednica
utrošio je 6.990,40 kuna

Izvor sredstava:
-   Maslačak Bačevac
-   naknada za vijećnike
-   Članarina Hrvatske Demokratske Zajednice

Sredstva su utrošena za:
-   oglašavanje u medijima                    390,40 kn
-    plakati, majice                      6.600,00 kn

II.

Kandidat Željko Viljevac, dipl. ing. i kandi-
dat Drago Brdarić nisu dostavili pisano izvješće
o izvorima i visini sredstava za izbornu pro-
midžbu.

Predsjednik:
Tomislav Terlecky, v.r.


