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Temeljem odredbi
 članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
 članka 30. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18.);

broj 94/13., 73/17.),

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 10. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2019. donijelo je

ODLUKU
o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Punitovci

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Punitovci.

Članak 2.
Mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada su:
 distribucija letaka o pravilnom načinu zbrinjavanja svih vrsta otpada;
 učestalo provođenje nadzora na području Općine Punitovci radi utvrđivanja postojanja
odbačenog otpada, posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje
odbačenog otpada;
 uspostava sustava evidentiranja nepropisno odbačenog otpada;
 uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu;
 postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama za koje se očevidom
utvrdi da se ponavlja nepropisno odbacivanje otpada;
 distribucija informacija o načinu prijave na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje
odloženog otpada i informacije o postupanju s komunalnim otpadom;
 postava video nadzora nad ugroženim površinama;
 periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Općine Punitovci.

Članak 3.
Općina Punitovci uspostavila je sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.
Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu može se dostavljati na popunjenom obrascu. Obrazac
prijave o nepropisno odloženom otpadu može se preuzeti na internetskoj stranici Općine Punitovci:
www.punitovci.hr i dostaviti na jedan od predviđenih načina.
Članak 4.
Radi uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš komunalni redar Općine Punitovci rješenjem
naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojoj je nepropisno
odložen otpad, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem
(dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru), uklanjanje tog otpada.
Rješenjem iz prethodnog stavka određuje se lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada,
obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje
tom vrstom otpada, u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana zaprimanja rješenja.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Osječkobaranjske županije.
Istekom roka određenog rješenjem, komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem.
Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, Općina Punitovci dužna je
osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.
Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je otpad nepropisno odbačen na nekretnini
čiji vlasnik, ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni
redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje
poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.
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Članak 5.
Općina Punitovci ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada iz članka 3. stavka 4. ove Odluke
od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno
posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.

Članak 6.
Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Punitovci.

Članak 7.
Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba za koju se rješenjem
komunalnog redara, iz članka 4. Ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja nepropisno odloženog
otpada u okoliš.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba za koju se rješenjem
komunalnog redara, iz članka 4. Ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja nepropisno odloženog
otpada u okoliš.

Članak 8.
U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:
 naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kn
i za fizičku osobu u iznosu od 1.000,00 kn za prekršaj propisan ovom Odlukom;
 izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu;
 pokrenuti prekršajni postupak.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Punitovci" i ima
se objaviti u «Službenom glasniku Općine Punitovci» i na službenoj internet stranici Općine Punitovci.
.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/9;
URBROJ: 2121/05-01-19-1;
Punitovci; 04. ožujak 2019.

Predsjednik OV Općine Punitovci:
Zdenko Perić, dipl.ing., v.r.
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Temeljem odredbi
 članka 30. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18.);

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 10. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2019. donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2018/19.

I.
Usvaja se Izvješće o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2018/19.

II.
Odluka Općinske načelnice o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2018/19. godinu
sastavni je dio ovog Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Punitovci".
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/10;
URBROJ: 2121/05-01/19-1;
Punitovci; 04. ožujak 2019.

Predsjednik OV Općine Punitovci:
Zdenko Perić, dipl.ing., v.r.
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Temeljem odredbi
 članka 30. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18.);
Općinsko vijeće Općine Punitovci na 10. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2019. donijelo je

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
„Izgradnja dječjeg vrtića i dječjih jaslica u Punitovcima"
na području Općine Punitovci

I.
Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Izgradnja dječjeg vrtića i dječjih jaslica u Punitovcima"
(u daljnjem tekstu: Odluka) daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića i dječjih
jaslica u Punitovcima" (u daljnjem tekstu: Projekt) koji će se provoditi na području Općine Punitovci.

II.
Provedba ulaganja u Projekt će se provesti prijavom na Natječaj za provedbu Mjere 7. „Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“, za Podmjeru 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, za
tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, “ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

III.
Prilog „Opis projekta“, propisan Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., sastavni je dio ove
Odluke.

IV.
Ulaganje u Projekt je u skladu s Strateškim razvojnim programom Općine Punitovci za razdoblje od 2017. do
2022. godine; te Prostornim planom uređenja Općine Punitovci.

V.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Punitovci".
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/11;
URBROJ: 2121/05-01/19-1;;
Punitovci; 04. ožujak 2019.

Predsjednik OV Općine Punitovci:
Zdenko Perić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 604-01/19-01/1;
URBROJ: 2121/05-02/19-1;
Punitovci; 19. veljače 2019.

Temeljem odredbi članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br.:
33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i odredbi članka 49. Statuta Općine Punitovci
(«Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 2/09.) ; Općinska načelnica Općine Punitovci donosi slijedeću

ODLUKU
o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2018/19.

I.
Temeljem prijedloga Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija; slijedećim studentima
dodijeliti će se studentska stipendija za akademsku godinu 2018/19.:
Rang

IME I PREZIME

1.

BRUNO KUKUČKA

2.

MANUELA MIHALINA

3.

DARKO ŠTIGLER

4.

MONIKA KONJUŠAK

5.

JOSIP KURIC

6.

MONIKA KRISTEK

7.

ANA POLJAREVIĆ

8.

IVA PERIĆ

ADRESA
PREBIVALIŠTA
J.J.Strossmayera 71;
Josipovac Punitovački
B. Banas 48A;
Josipovac Punitovački
S. Radića 141A;
Punitovci
J.J. Strossmayera 61;
Josipovac Punitovački
J.J. Strossmayera 83;
Josipovac Punitovački
Kolodvorska 6;
Josipovac Punitovački
S. Radića 36;
Punitovci
Domovska 8;
Punitovci

GODINA
STUDIJA

PROSJEK
OCJENA

2. godina preddiplomski

3,55

2. godina preddiplomski

3,49

2. godina diplomskog

3,14

1. godina diplomski

3,13

3. godina preddiplomski

3,06

3. godina preddiplomski

3,00

2. godina preddiplomski

2,86

2. godina preddiplomski

2,61

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku
Općine Punitovci».
Općinska načelnica
Jasna Matković, v.r.
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Izdaje: Općina Punitovci
Za izdavača: Jasna Matković, općinska načelnica
Tisak: Općina Punitovci
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