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Službeni glasnik Općine Punitovci  broj 2/19. 

Stranica 2 

 

SADRŽAJ 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

Redni broj Naziv akta Broj stranice 

1. 
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Punitovci u 2018. godini  

3 

2. 
Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu države na području Općine Punitovci  

4 

3. Odluka o priznanju vlasništva posjednicima nekretnina u naselju Krndija  5 

4. 

Odluka o osnivanju i imenovanju članova  Povjerenstva za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda 
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Službeni glasnik Općine Punitovci  broj 2/19. 

Stranica 3 

 

Temeljem odredbi 

 članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.:  94/13.; 73/17.); 

 članka 30. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18.); 

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 11. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2019. donijelo je 

 

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

na području Općine Punitovci u 2018. godini 

 
I. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Punitovci u 2018. 

godini. 

 

II. 
Izvješće iz točke I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke. 
 

III. 
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: 021-05/19-01/12; 

URBROJ: 2121/05-01/19-1; 

Punitovci; 03. lipnja 2019. 

 

 

Predsjednik OV Općine Punitovci: 

 
Zdenko Perić, dipl.ing., v.r. 

  



Službeni glasnik Općine Punitovci  broj 2/19. 

Stranica 4 

 

Temeljem odredbi 

 članka 29. stavak 2., članka 30. i članka 101. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 

br.: 20/18., 115/18.); 

 članka 30. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18.); 

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 11. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2019. donijelo je 

 

O D L U K U 
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu države na području Općine Punitovci 

 

 

I. 
 

Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području 

Općine Punitovci utvrđen u Obrascu Programa i Tablici prikaza raspolaganja po katastarskim 
česticama i oblicima raspolaganja, koji čine sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 
 

Ova Odluka objavit će se u u "Službenom glasniku Općine Punitovci"i stupa na snagu prvog dana od 
dana objave. 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PUNITOVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
 

 
 

 
 

 

KLASA: 021-05/19-01/13; 

URBROJ: 2121/05-01/19-1;; 

Punitovci; 03. lipnja 2019. 

 

 

Predsjednik OV Općine Punitovci: 

 
Zdenko Perić, dipl.ing., v.r. 



Službeni glasnik Općine Punitovci  broj 2/19. 

Stranica 5 

 

Temeljem odredbi 

 članka 30. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18.); 

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 11. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2019. donijelo je 

 

O D L U K U 
o priznanju vlasništva posjednicima nekretnina u naselju Krndija 

 

I. 
Općina Punitovci  priznaje pravo vlasništva posjednicima nekretnina u naselju Krndija koji su 

navedene nekretnine stekli dosjelošću samostalnim posjedovanjem i preko svojih prednika. 

Svim posjednicima/vanknjižnim vlasnicima izdati će se tabularna isprava kojom će se dozvoliti 

uknjižba vlasništva na katastarskim česticama koje su predmet ove odluke. 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku Općine 

Punitovci». 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Ministarstvo državne imovine je Ugovorom o darovanju broj: 65-03/2019. Općini Punitovci kao 

obdareniku darovalo isključivo nekretnine u k.o. Krndija koje su u naravi stambeni objekti - kuće u 
samostalnom, mirnom i nesmetanom posjedu stanovnika naselja Krndija. 

Kod stanovnika Krndije utvrđen je posjed na osnovu istinitosti i poštenja; čime je ispunjen rok dosjelosti 

za nekretnine od preko četrdeset godina koji je potrebit za kvalifikaciju poštenja, ako se dosijeda 
nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, županija i jedinica lokalne samouprave i uprave s njima 

izjednačenih pravnih osoba. 

 
 

Sa naprijed izloženih razloga Općina Punitovci, polazeći od načela savjesnosti i poštenja, utvrđuje svoju 

zakonsku obvezu da omogući svojim građanima prijenos prava vlasništva na miran način, bez 

arbitriranja suda, te je riješeno kao u izreci ove odluke. 
 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PUNITOVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

 

 
 

 
 

 

KLASA: 021-05/19-01/14; 

URBROJ: 2121/05-01/19-1; 

Punitovci; 03. lipnja 2019. 

 

 

Predsjednik OV Općine Punitovci: 

 
Zdenko Perić, dipl.ing., v.r. 

  



Službeni glasnik Općine Punitovci  broj 2/19. 

Stranica 6 

 

Temeljem odredbi 

 članka 14. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br.: 

16/19.); 

 članka 30. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18.); 

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 11. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2019. donijelo je 
 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju članova 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

 

I. 
Osniva se Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Punitovci (dalje: 

Povjerenstvo). 

II. 
U Povjerenstvo imenuju se: 

1. Zdenko Perić, za predsjednika; 

2. Nikola Milanović, za zamjenika predsjednika; 

3. Tomislav Hmura, za člana; 

4. Goran Jančo, za člana; 

5. Nevenka Kristek, za člana. 

III. 
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

IV. 
Povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke obavlja sljedeće poslove: 
 utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Punitovci; 

 unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta; 

 unosi i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu; 

 raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda 

oštećenicima; 

 prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih 

nepogoda prema Zakonu; 

 izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično 

uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta; 

 surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona; 

 donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti; 

 obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvima. 

V. 
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 

Punitovci. 

VI. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku Općine 

Punitovci». 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PUNITOVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

KLASA: 021-05/19-01/15; 

URBROJ: 2121/05-01/19-1; 

Punitovci; 03. lipnja 2019. 

Predsjednik OV Općine Punitovci: 

 
Zdenko Perić, dipl.ing., v.r. 

  



Službeni glasnik Općine Punitovci  broj 2/19. 

Stranica 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaje: Općina Punitovci 

Za izdavača: Jasna Matković, općinska načelnica 

Tisak: Općina Punitovci 
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