
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PUNITOVCI
Broj: 3/20.

Punitovci, 12. svibanj 2020.

https://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihyv6oq7DaAhVM1RQKHUPLDj8QjRx6BAgAEAU&url=https://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Punitovci_(grb).gif&psig=AOvVaw1e8jz8CX29KihObVtnpS2O&ust=1523471388083927


Službeni glasnik Općine Punitovci broj 3/20.

SADRŽAJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Redni broj Naziv akta Broj stranice

1.
Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Punitovci 3

2.
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Punitovci

4

3.
Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Punitovci za 
premoštenje naplate za izgradnju dječjeg vrtića u Punitovcima

5

4.
Odluka o određivanju visine naknade za rad zamjenika Općinske načelnice 
Općine Punitovci iz reda pripadnika slovačke nacionalne manjine

6

5.
Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Općine Punitovci za 2019. godinu

7

6.
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Punitovci

15

AKTI OPĆINSKE NAČELNICE
Redni broj Naziv akta Broj stranice

1.
Polugodišnje izvješće  o radu Općinske načelnice Općine Punitovci za 
razdoblje 01. Srpanj 2019. – 31. Prosinac 2019. 

16

2.
Odluka o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2019/20. 19

3.
Odluka o dodjeli financijske pomoći za misionarski rad 20

4.
Odluka o dodjeli financijske pomoći 21

Stranica 2



Službeni glasnik Općine Punitovci broj 3/20.

Temeljem odredbi
 članka 10. stavak 3. točka 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj:55/09. i 139/10.)
 članka 87. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08., 136/12. i 15/15.);
 članka 30. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18.);

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 18. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2020. donijelo je

ODLUKU
o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Punitovci

I.
Odobrava  se  dugoročno  zaduženje  Općine  Punitovci  putem  dugoročnog  kunskog  kredita  kod
Privredne  banke  Zagreb  d.d.,  Regija  Slavonija;  Centar  za  poslove  s  poduzećima Osijek  u  iznosu
4.800.000,00  HRK  (slovima:  četirimilionaosamstotisućakuna) za  financiranje  kapitalnih  projekata
Općine Punitovci i to: 
 Izgradnja dječjeg vrtića u Punitovcima 800.000,00 kn
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u

naselju Josipovac Punitovački 2.000.000,00kn
 Finalno uređenje doma u naselju Josipovac Punitovački 1.000.000,00kn
 Finalno uređenje doma u naselju Jurjevac Punitovački 1.000.000,00kn

II.
Zaduživanje se ima provesti po odobrenju Vlade Republike Hrvatske kod Hrvatske banke za obnovu i
razvitak putem programa izravnog kreditiranja Infrastrukture.
Uz navedeno Općinsko vijeće je suglasno da se daju potrebna sredstva osiguranja sukladno  uvjetima
navedenim u Pismu namjere banke. ·

III.
Općinsko vijeće je suglasno da se poduzmu sve daljnje radnje vezane za dobivanje suglasnosti  za
zaduženje kod Ministarstva financija,  odnosno Vlade Republike Hrvatske, a sukladno Pravilniku o
postupku  zaduživanja  te  davanja  jamstva  i  suglasnosti  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)
samouprave (Narodne novine br. 55/09 i 139/10).

IV.
Ovlašćuje  se  Općinska  načelnica  Općine  Punitovci  za  zaključivanje  Ugovora  o  kreditu,  nakon
dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. 
Ovlašćuje  se  Općinska  načelnica  Općine  Punitovci  za  izdavanje  zadužnica  i  mjenica  za  Općinu
Punitovci kao jamstvo osiguranja povrata kredita.

V.
Ovom Odlukom stavlja se van snage ranije donesena Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju
Općine Punitovci (16. sjednica OV Općine Punitovci; KLASA: 403-01/20-01/2;
URBROJ: 2121/05-01-20-1; Punitovci, 17.03.2020.).

VI.
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: 403-01/20-01/3;
Urbroj: 2121/05-01-20-1;
Punitovci; 11. svibanj 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       Zdenko Perić, dipl.ing.v.r.
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Službeni glasnik Općine Punitovci broj 3/20.

Temeljem odredbi
 članka 10. stavak 3. točka 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj:55/09. i 139/10.)

 članka 87. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08., 136/12. i 15/15.);

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

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 18. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2020. donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva

 Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Punitovci

I.
Daje  se  suglasnost  za  dugoročni  kunski  kredit  Dobrovoljnom  vatrogasnom  društvu  Punitovci  za
financiranje kapitalnog projekta Rekonstrukcija Društvenog doma i dogradnja vatrogasne garaže u
iznosu od 2.000.000,00 kuna kod Privredne banke Zagreb d.d.  uz sljedeće uvjete:  rok otplate:  12
godina; kamatna stopa: 1,90 % fiksna; naknada: 0,50% jednokratno; instrumenti 
osiguranja:  2  mjenice  Korisnika  kredita  uz  mjenično  očitovanje;  1  zadužnica  Korisnika  kredita
ovjerena od strane javnog bilježnika; jamstvo Općine.

II.
Daje se suglasnost na davanje jamstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Punitovci da pod uvjetima
iz članka 1. ove Odluke sklopi Ugovor o kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d.
Ovlašćuje se općinska načelnica Općine Punitovci, da pod uvjetima iz  prethodnog članka, potpiše
izjavu o jamstvu Općine Punitovci,  kao i  da poduzme svaki  drugi  pravni  posao u svezi  s
realizacijom kredita.

III.
Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci  da u skladu s člankom 91. stavak 4. Zakona o
proračunu prije davanja jamstva iz članka 2. ove Odluke ishodi suglasnost Ministra financija.

IV.
Kredit iz članka 1. ove Odluke upotrijebit ce se za financiranje izgradnje i opremanja kapitalnog
projekta Rekonstrukcija Društvenog doma i dogradnja vatrogasne garaže

V.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Punitovci će obaveze iz Ugovora o kreditu podmirivati financijskim
sredstvima javne potpore iz Ugovora o financiranju: Klasa: 440-12/18-07-04-01/0114; Urbroj: 343/-
2110/01-19-004 iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa
ruralnog  razvoja  Republike  hrvatske  za  razdoblje  2014.  –  2020.,  podmjera  7.4.  „Ulaganja  u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti  te povezanu infrastrukturu“ – operacija 7.4.1. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i  kulturne aktivnosti  te  povezanu infrastrukturu“  sklopljenog sa  Agencijom za
plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

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: 403-01/20-01/4;
Urbroj: 2121/05-01-20-1;
Punitovci; 11. svibanj 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       Zdenko Perić, dipl.ing.v.r.
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Službeni glasnik Općine Punitovci broj 3/20.

Temeljem odredbi
 članka 86a. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08., 136/12. i 15/15.);

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

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 18. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2020. donijelo je

ODLUKU
o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Punitovci za premoštenje naplate za izgradnju

dječjeg vrtića u Punitovcima

I.
Ovom Odlukom odobrava se kratkoročno kreditno zaduženje Općine Punitovci za premoštenje naplate
za  izgradnju  i  opremanje  dječjeg  vrtića  u  Punitovcima  (u  daljnjem  tekstu:  Odluka)  uzimanjem
kratkoročnog kunskog kredita u iznosu od 2.300.000,00 kuna kod poslovne banke u kojoj Općina
Punitovci ima otvoren poslovni račun (Privredna banka Zagreb) na krajnji rok otplate do 30.04.2021.

II.
Kreditna sredstva iz članka 1. ove Odluke koristiti će se radi premošćivanja jaza nastalog zbog
različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza.

III.
Ovlašćuje se Općinska načelnica općine Punitovci za potpisivanje ugovora o kreditnom zaduživanju

IV.
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: 403-01/20-01/5;
Urbroj: 2121/05-01-20-1;
Punitovci; 11. svibanj 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Zdenko Perić, dipl.ing.v.r.
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Službeni glasnik Općine Punitovci broj 3/20.

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

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 18. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2020. donijelo je

ODLUKU
o određivanju visine naknade za rad zamjenika Općinske načelnice Općine Punitovci iz reda

pripadnika slovačke nacionalne manjine

I.
Ovom Odlukom o naknadi troškova za rad zamjenika Općinske načelnice Općine Punitovci
iz reda pripadnika slovačke nacionalne manjine  uređuje se naknada troškova za rad, uvjeti pod kojima
im naknada  pripada,  način  na  koji  se  naknada  isplaćuje,  kao  i  druga  pitanja  vezana  uz  naknadu
troškova za rad.

II.
U smislu članka 1. ove Odluke naknada troškova za rad pripada zamjeniku Općinske načelnice Općine
Punitovci  iz  reda  pripadnika  slovačke  nacionalne  manjine  Marijanu  Batoreku  za  vrijeme za  koje
dužnost ne obavlja profesionalno.

III.
Zamjenik Općinske načelnica iz reda pripadnika slovačke nacionalne manjine  ima pravo na naknadu
troškova za rad u neto iznosu od 900,00 kuna mjesečno.

IV.
Sredstva za naknade utvrđene ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Punitovci.
Poreze i doprinose na naknadu iz ove odluke snosi Općina Punitovci.
Isplata naknade iz ove Odluke vrši se mjesečno na žiroračun korisnika naknade. 

V.
Odluka o visini naknade za rad zamjenika Općinske načelnice iz reda pripadnika slovačke nacionalne
manjine primjenjivat će se od 01.06.2020.

VI.
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: 021-05/20-04/5;
Urbroj: 2121/05-01-20-1;
Punitovci; 11. svibanj 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Zdenko Perić, dipl.ing.v.r.
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Službeni glasnik Općine Punitovci broj 3/20.

Temeljem odredbi
 članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  („Narodne novine“ br.:   94/13.,  73/17.,  14/19.,

98/19.); 
 članka 35.  stavka 2.  Zakona o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.:

33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst; 137/15.,
123/17., 98/19.); 
 članka 30. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18.);

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 18. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2020. donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Punitovci za 2019. godinu

I.
Općinsko vijeće Općine Punitovci usvaja Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Punitovci za 2019. godinu. 

II.
Izvješće čini sastavni dio ove Odluke.

III.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punitovci da Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Općine Punitovci za 2019. godinu zajedno sa ovim Zaključkom dostavi Upravnom odjelu za
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Punitovci".

Klasa: 351-01/20-01/5
Urbroj: 2121/05-01-20-1;
Punitovci;11. svibanj 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Zdenko Perić, dipl.ing.v.r.
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Službeni glasnik Općine Punitovci broj 3/20.

IZVJEŠĆE OPĆINE PUNITOVCI O PROVEDBI PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2019. GODINU

ožujak 2020. 
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Službeni glasnik Općine Punitovci broj 3/20.
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Službeni glasnik Općine Punitovci broj 3/20.

1. OPĆI PODACI

Prikupljanje komunalnog otpada na svom području Općina Punitovci osigurala je putem javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada,  kao i  odvojenim
prikupljanjem otpadnog papira, metala, plastike i ostalih iskoristivih sastavnica komunalnog otpada,
putem komunalnog društva Eko-flor Plus d.o.o. Oroslavje koje posjeduje dozvolu za  organizirano
sakupljanje i odvoz otpada na ovlaštena odlagališta propisana u istoj. Obračunska jedinica za pruženu
uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada je model obračuna po posudi definiranog volumena. Prosječan
broj odvoza od istog korisnika je 1 tjedno miješani komunalni otpad, a otpadni papir i plastika se
odvozi 1 mjesečno.
 
Tablica 1. Opći podaci o Općini Punitovci

Naziv JLS Općina Punitovci
Površina JLS 39 km2

Broj stanovnika 1800
Naziv davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada koje djeluje na 
području JLS

Eko-flor Plus d.o.o.
OIB: 50730247993

Količina komunalnog otpada, po stanovniku 
obuhvaćenom organiziranim odvozom, za 
2019.godinu

0,35

Mjesto odlaganja otpada  - odlagalište
Kombel d.o.o.; Starovalpovački put 65; Belišće

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

Obuhvaćenost stanovništva organiziranim 
skupljanjem i odvozom komunalnog otpada u %.

100% (sve adrese na kojima netko stanuje
obuhvaćene su uslugom odvoza otpada)

Specifična  količina  komunalnog  otpada,  po  stanovniku  obuhvaćenom organiziranim  odvozom,  za
2019.godinu, iznosila je: spec. količina (kg/stan/dan) = količina otpada x 1000 / (broj stanovnika x
365) = kg/stan/dan

2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Osnovna infrastruktura za gospodarenje otpadom na predmetnom području su spremnici za skupljanje
otpada 120 l, i vozni park za skupljanje i prijevoz otpada do odlagališta  koji čine 3 vozila. 
Na području Općine Punitovci postavljena su 3 zelena otoka sa 4 označena spremnika 1100 l – za
(papir, staklo, plastiku i metal) u naseljima Punitovci, Josipovac Punitovački i Jurjevac Punitovački
Uz skupljanje miješanog komunalnog otpada, organizirano se provodi i skupljanje glomaznog otpada,
uglavnom jedanput do dva puta godišnje na određenim lokacijama na području Općine Punitovci.
Analiza postojećeg stanja u gospodarenju otpadom na području Grada/Općine prikazana je u nastavku.

2.1. Građevine za gospodarenje otpadom

Na području Općine Punitovci ne planira se izgradnja odlagališta za gospodarenje otpadom.
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Službeni glasnik Općine Punitovci broj 3/20.

Tablica 2. Opis odlagališta za gospodarenje otpadom na području Općine Punitovci

Naziv i lokacija odlagališta na koju 
se otpad odlaže

Ukupni 
kapacitet 
odlagališta 
(ha)

Preostali 
kapacitet 
odlagališta u
2019. (ha)

Ključni broj 
otpada1 koji 
se odlaže

Količina otpada 
odložena na 
odlagalište (t) 

Tablica 3. Status odlagališta neopasnog otpada

STATUS ODLAGALIŠTA

Navesti svu do sada ishođenu dokumentaciju

Navesti  ishođenu dokumentaciju u 2019.

Da li je napravljen geodetski snimak tijela 
odlagališta i koliki je ukupni preostali kapacitet 
prema snimku (napisati datum zadnjeg snimka)

Izrađen  Plan zatvaranja odlagališta neopasnog 
otpada, sanacije odlagališta (ako jeste, napisati 
puni naziv i datum izrade)

Da li je odlagalište aktivno/neaktivno – opisati

Postupci obrade koji se provode na odlagalištu

Sustav odvodnje procjednih voda i bazen za 
regulaciju otpadnih voda

Sustav otplinjavanja s ispustom u atmosferu

Napisati sve provedene analize u 2019. 

Koje mjere praćenja emisija u okoliš se provode 
na odlagalištu

Površina za sanaciju (ha)
Poduzete aktivnosti na sanaciji u 2019.

Rješenje o provedenom postupku PUO (napisati 
klasu i datum )

Rješenje o provedenom postupku OPUO 
(napisati klasu i datum )

Rješenje o okolišnoj dozvoli (napisati klasu i 
datum )

2.2. Sakupljanje otpada

1 ključni broj otpada  propisan  Pravilnikom o katalogu otpada (NN broj 90/15)
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U  2019.  godini  na  području  Općine  Punitovci,  prema  Izvješću  od  strane  Eko-flor  Plus  d.o.o.,
sakupljene su i odložene slijedeće vrste i količine otpada:

Tablica 4.  Količine odvojeno prikupljenog otpada prema vrsti u 2019. od strane komunalnog društva

Vrsta otpada
Ključni broj

otpada
Sakupljeno
otpada (t)

Ovlašteni
sakupljač

Ovlašteni oporabitelj

Papir i karton 20 01 01 13,32
Eko-flor Plus 
d.o.o. Osijek

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Plastika 20 01 39 17,12
Eko-flor Plus 
d.o.o. Osijek

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Miješani 
komunalni otpad

20 03 01 270,08
Kombel d.o.o.

EKO-FLOR PLUS d.o.o.
.Komunalac 

d.o.o.
Staklena 
ambalaža

15 01 07 2,24
Eko-flor Plus 
d.o.o. Osijek

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Glomazni otpad 20 03 07 1,40
Eko-flor Plus 
d.o.o. Osijek

EKO-FLOR PLUS d.o.o.
.

Ambalaža od 
papira i kartona

15 01 01 5,74
Eko-flor Plus 
d.o.o. Osijek

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Ambalaža od 
plastike

15 01 02 2,23
Eko-flor Plus 
d.o.o. Osijek

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Ukupno 320,13

3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM (PGO) OPĆINE PUNITOVCI

Zakonom  o  održivom  gospodarenju  otpadom  (ZOGO)  navedeno  je  kako  su  jedinice  lokalne
samouprave, pa tako i  Općina Punitovci,  dužne izraditi Plan gospodarenja otpadom te za prijedlog
plana  gospodarenja  otpadom  ishoditi  prethodnu  suglasnost  upravnog  tijela  jedinice  područne
(regionalne)  samouprave  nadležnog  za  poslove  zaštite  okoliša.  Općina  Punitovci je  2017.  godine
izradila Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. - 2022. (Revizija plana). Isti je izrađen od
strane "HIDROPLAN" d.o.o. za izgradnju i konzalting, Horvaćanska cesta 17a, 10000 Zagreb, OIB:
60793646418.

Tablica 5. Plan gospodarenja otpadom Općine Punitovci za razdoblje 2015.-2021. s osvrtom na 2019.

Puni naziv PGO
Plan gospodarenja otpadom Općine Punitovci (Revizija 
plana)

Ishodovana suglasnost OBŽ (čl. 21. ZOGO) NE
Plan objavljen u Službenom glasilu
(upisati broj)

NE

Revizija PGO 22.09.2017.

4. PODACI  O  LOKACIJAMA  ONEČIŠĆENIM  OTPADOM  I  NJIHOVOM
UKLANJANJU

Na području Općine Punitovci u 2019. nisu evidentirane nove lokacije divljih odlagališta. 
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5. PROVEDBA  MJERA  GOSPODARENJA  OTPADOM  ODREĐENIH  PGO  RH ZA
OSTVARENJE CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM OPĆINE PUNITOVCI

Opće  mjere  za  gospodarenje  otpadom  koje  se  kontinuirano  provode  su  organizirano  i  redovito
prikupljanje  i  odvoz  miješanog  komunalnog  otpada,  organizirano  i  redovito  prikupljanje  i  odvoz
krupnog komunalnog otpada, organizirano i redovito prikupljanje i odvoz otpadnog papira, plastike,
stakla,  metala  putem  spremnika  postavljenih  na  javnim  površinama,  sprječavanje  nepropisnog
odbacivanja  otpada  i  uklanjanje  otpada  odbačenog  u  okoliš.  U  2019.  godini  nije  bilo  prijava  o
nepropisnom odbacivanju otpada u okoliš.

Bitna mjera je i provoditi informiranje stanovništva što se činilo preko web stranice Općine Punitovci i
web stranice društva Eko-flor Plus d.o.o. Nadalje, 16.11.2018. godine Općina Punitovci potpisala je
Ugovor  o  dodjeli  bespovratnih  sredstava  za  projekt  ''Imam plan  za  otpad''.  Zajedno  sa  Općinom
Trnava u projektu su sudjelovale Općina Drenje, Punitovci, Levanjska Varoš, Punitovci i Podgorač i
isti  se  provodio  i  tijekom  2019.  godine,  točnije  do  22.10.2019.  (detaljnije  o  projektu:
https://www.imamplanzaotpad.com/)

6. POPIS  PROJEKATA  ZA  PROVEDBU  ODREDBI  PLANA,  ORGANIZACIJSKI
ASPEKTI,  IZVORI  I  VISINA  FINANCIJSKIH  SREDSTAVA  ZA  PROVEDBU
MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Općina Punitovci je dužna osigurati provedbu mjera gospodarenja otpadom na kvalitetan, postojan i
ekonomski  učinkovit  način  u  skladu  s  načelima  održivog  razvoja,  zaštite  okoliša  i  gospodarenja
otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. Sredstva za provedbu ovog Plana potrebno je osigurati iz
vlastitih  sredstava  Općine  i  sredstava  komunalne  tvrtke,  Fonda  za  zaštitu  okoliša  i  energetske
učinkovitosti  te strukturnih i investicijskih fondova Europske unije namijenjenih zaštiti okoliša.

Projekti  koji  su važni  za  Općinu Punitovci  i  definirani  su Planom gospodarenja  otpadom Općine
Punitovci su provedba izobrazno – informativnih aktivnosti, nabava i distribucija kućnih kompostera,
nabava  mobilnog  reciklažnog  dvorišta,  nabava  opreme  za  odvojeno  prikupljanje  papira/kartona,
plastike, metala i tekstila i sprječavanje nastanka divljih odlagališta.
Od navedenih projekata kontinuirano se provodi informiranje stanovništva putem internet stranica i
sprječavanje nastanka divljih odlagališta, dana 03. veljače 2020. godine Općina Punitovci je potpisala
Sporazum s Općinom Vladislavci, Čepin i Vuka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
korištenje Reciklažnog dvorišta Općine Vladislavci u kojem Općine izražavaju namjeru provođenja
mjere  gospodarenja  otpadom  osiguravanjem  funkcioniranja  jednog  dvorišta  za  potrebe  naselja  s
područja općina kao potpisnica sporazuma.  

7. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Br. AKTIVNOSTI NOSITELJ Rok/
Godina

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

1.
Provedba mjera 
odvojenog 
sakupljanja otpada 

MZOE
Općina 
Punitovci, 
Davatelj javne 
usluge

2.
Edukacija i jačanje svijesti 
građana

Općina 
Punitovci, 
Davatelj javne 
usluge

Stranica 13

https://www.imamplanzaotpad.com/


Službeni glasnik Općine Punitovci broj 3/20.

3.
Mjere praćenja stanja okoliša 
(monitoring) uz nabavu 
mobilnog reciklažnog dvorišta

Općina Punitovci

4.

Integriranje sustava 
gospodarenja otpadom 
Općine Punitovci u sustav 
CGO (regionalnog centra 
gospodarenja otpadom)

5. Sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada Općina Punitovci

6. Sanacija lokacija onečišćenih 
otpadom odbačenim u okoliš Općina Punitovci

7.
Provođenje akcija 
prikupljanja otpada

Općina 
Punitovci, 
Davatelj javne 
usluge.

8.

Provođenje 
izobrazno – 
informativnih 
aktivnosti

Općina Punitovci, 
Davatelj javne usluge.

8. ZAKLJUČAK

Općina  Punitovci  nastoji  poduzeti  sve  moguće  mjere  kako bi  se  smanjila  količina  miješanog
komunalnog  otpada,  te  kako  bi  se  što  više  otpada  odvojilo  i  recikliralo  i  broj  nepropisnog
odlaganja otpada smanjio.

OPĆINSKA NAČELNICA
      Jasna Matković, v.r.
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Na temelju 
 članka 87. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br.: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i

98/19.);
 članka 30. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18.);

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 18. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2020. donijelo je

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Punitovci

I.
Ovom Odlukom stavlja se van snage  Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Punitovci  (8. sjednica Općinskog vijeća Općine Punitovci.; Klasa: 021-01/18-01/26;Urbroj:
2121/05-01/18-01/5; Punitovci; 24. rujan 2018.).

II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Punitovci".

Klasa: 351-01/20-01/22;
Urbroj: 2121/05-01-20-1;
Punitovci; 11. svibanj 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Zdenko Perić, dipl.ing.v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 022-05/20-01/11;
URBROJ: 2121/05-02-20-1;
Punitovci; 11. svibanj 2020.

Na temelju članka 35b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br.: 19/13. – pročišćeni tekst) Općinska načelnica Općine Punitovci dana 11. svibnja 
2020. godine podnosi Općinskom vijeću na 18. sjednici slijedeće
   

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKE NAČELNICE
OPĆINE PUNITOVCI ZA RAZDOBLJE

01. srpanj 2019. - 31. prosinac 2019.

I. UVODNI DIO 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik
obavlja  izvršne poslove lokalne samouprave,  priprema prijedloge  općih akata,  izvršava ili
osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela
jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te
nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice
lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

U izvještajnom razdoblju općinska načelnica Općine Punitovci,  u okviru svog djelokruga,
obavljala  je  izvršne  poslove  iz  samoupravnog  djelokruga  općine  koji  su  joj  povjereni
zakonom, utvrđivala je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davala mišljenje o
prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavala i osiguravala izvršavanje općih akata općinskog
vijeća,  prostornih  i  urbanističkih  planova;  te  drugih  akata  Općinskog  vijeća,  upravljala
nekretninama  i  pokretninama  u  vlasništvu  Općine  kao  i  prihodima  i  rashodima  Općine,
utvrdila prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravala djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,  nadzirala njegov
rad, te obavljala i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.

Provedbu navedenih  zadaća,  Općinska  načelnica  je  ostvarivala  i  na  brojnim sastancima  i
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika,
kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

II. DJELOVANJE OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINE PUNITOVCI

1) Prema programu „Radom za zajednicu i sebe“ zaposleno je 6 osoba (u razdoblju od
17. lipnja  2019. do 16.  prosinca 2019.) s područja  općine.  Nastavljeno je  redovito
održavanje groblja, čišćenje mrtvačnica, crkvi i održavanje prostora oko Općine.
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Projekt „Zaželi bolji život u Općini Punitovci“ – 15 žena gerontodomaćica je započelo rad
dana 01. svibnja 2018. – 30. travnja 2020.

  U projektu LAG-a Karašica „Učim, radim, pomažem Slavoniji“ zaposleno je 5
žena s područja općine.

2) Dodjela novčanih potpora
 Vatrogasno društvo Josipovac   - doznaka sredstava 90.000,00kn;
 SKUD -   doznaka sredstava po natječaju - 8.000,00 kn;
 ŠNK Omladinac Josipovac Punitovački -   doznaka sredstava po – 18.000,00kn;
 Udruga ribiča Karas -   doznaka sredstava - 35.000,00 kn;
 MS Josipovac Punitovački -   doznaka sredstava po natječaju - 55.000,00kn; 
 Osnovna  škola  „Josip  Kozarac“    -   radni  materijali  za  učenike  -  71.978,52  kn;

financiranje  općinskog  udjela  u  prehrani  djece  „Školski  obrok  za  sve“;  doznaka
sredstava po zamolbi 13.750,00kn;

 Pomoć župi Punitovci –   doznaka sredstava - 30.000,00kn; 
 NK Slavonija Punitovci -    doznaka sredstava 52.000,00 kn;
 KUD Veseli Šokci Punitovci   - doznaka sredstava -  35.000,00 kn;
 Udruga žena Punitovčanke -   doznaka sredstava -20.000,00 kn;
 Lovačko društvo „Lisica“ Punitovci –   doznaka sredstava 20.000,00;
 Udruga ribiča Linjak -   doznaka sredstava - 23.000,00kn;
 Športsko ribolovna udruga Jurjevac Punitovački -    doznaka sredstava - 21.000,00kn;
 MS Jurjevac Punitovački –   doznaka sredstava – 27.500,00kn;
 Umirovljenici   - poklon paketi za Božić (500 komada);
 Djeca –   poklon paketi za Božić (350 komada);

3) Dodijeljene su jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu (7-ero djece);
4) Tiskanje Đerma (680 komada)
5)  Svečani  domjenak  uoči  božićnih  blagdana  za  sve  obrtnike,  predstavnike  OPG-a  te
Općinsko vijeće Općine Punitovci;
6)  U  drugih  šest  mjeseci  pripremali  smo  i  održali  3  sjednice  Općinskog  vijeća  Općine
Punitovci;
7) Odobreni projekti: 

  Fond  za  zaštitu  okoliša  i  energetsku  učinkovitost  -  Projekt  primjene  koncepta
„Pametnih gradova i općina“ 

- Info-touch display uređaj za prijavu komunalnih problema
- Ukupna vrijednost projekta – 249.450,00 kn
- Fond financira 80%
 Ministarstvo  regionalnog  razvoja  i  fondova  EU  –  Izgradnja  doma  slovaka  u
Josipovcu Punitovačkom – III. Faza 
- 200.000,00 kn;
  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – Izgradnja društvenog doma u
Jurjevcu Punitovačkom – IV. Faza 
- 300.000,00 kn;

 Lokalna  akcijska  grupa  Karašica  –  Opremanje  Društvenog  doma  u  Jurjevcu
Punitovačkom  

- 232.001,88kn;
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Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja –„Sanacija nerazvrstanih cesta na
području Općine Punitovci“
- 391.000,00 kn;

*Ministarstvo  rada  i  mirovinskog  sustava,  Operativni  program  „Učinkoviti  ljudski
potencijali“ 2014. – 2020. – poziv „Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici – Faza 1“

- prigovor poslan u prosincu 2019. godine (smatrali smo da nismo dobili dobru ocjenu
projekta)

- prigovor prihvaćen u siječnju 2020. godine

III. ZAKLJUČAK

Podneseno  Izvješće  o  radu  Općinske  načelnice  Općine  Punitovci  za  razdoblje  srpanj  –
prosinac 2019. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Općinske načelnice kao
izvršnog tijela Općine Punitovci, a samim time i zadovoljavanje potreba građana. Općinska
načelnica  uz  stručnu,  administrativnu  i  tehničku  potporu  službi u  Općini  Punitovci;  te  u
suradnji sa svojim zamjenicima i predsjednikom Općinskog vijeća; a u okviru financijskih
mogućnosti planiranih Proračunom, nastojala je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz
svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih
potreba mještana Općine Punitovci; te je stoga nastojala odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju
obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Punitovci kao jedinice lokalne samouprave, u 2019.
godini. 

Općinska načelnica 
Jasna Matković; v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PUNITOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 604-01/20-01/2;
URBROJ: 2121/05-02-20-1;
Punitovci; 12. veljače 2020.

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 2019/20.

I.

Temeljem prijedloga Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija;  slijedećim studentima
dodijeliti će se studentska stipendija za akademsku godinu 2019/20.:

Rang IME I PREZIME
ADRESA 
PREBIVALIŠTA

GODINA
STUDIJA

PROSJEK 
OCJENA

1.
ANAMARIJA 
KANISEK

Braće Banas 14; 
Josipovac Punitovački 2. godina preddiplomski 4,55

2.
TANJA ČATIĆ Jurjevac Punitovački 

14A, 
Jurjevac Punitovački

2. godina preddiplomski 4,33

3.
ANJA LABAK Braće Banas 125, 

Josipovac 
Punitovački

2. godina preddiplomski 3,87

4. ANA PERIĆ Domovska 8,
Punitovci

2. godina preddiplomski 3,74

5.
MANUELA 
MIHALINA

B. Banas 48A, 
Josipovac Punitovački

3. godina preddiplomski 3,55

6. BRUNO KUKUČKA .J.Strossmayera 71; 
Josipovac Punitovački

3. godina preddiplomski 3,49

7. SOFIJA ANDRAŠEV Domovska 40;
Punitovci

2. godina preddiplomski 3,46

8. MATEJ POLJAREVIĆ Matije Gupca 71;
Punitovci

1. godina diplomski 3,25

9. RENATO FUNJAK Domovska 66;
Punitovci

2. godina preddiplomski 3,18

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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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 421-01/20-01/01;
URBROJ: 2121/05-02/20-01/1;
Punitovci; 13. veljače 2020.

Na temelju odredbi

 članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine“ br.:  33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst; 137/15., 123/17.); 
 odredbi članka 49. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 2/09.);

donosim slijedeću

ODLUKU
o dodjeli financijske pomoći za misionarski rad

I.

Za potporu i pomoć misionarskom radu na Madagaskaru, redovniku salezijancu (Družba sv. Franje
Saleškog)  Vladimiru Stuhliju, rođenom u Josipovcu Punitovačkom, dodjeljuje se financijska pomoć
od

 1.000,00 € (slovima: tisućueura) u kunskoj protuvrijednosti na dan dotacije sredstava.

II.

Sredstva će se doznačiti na IBAN konstrukciju br.: 

 MG46  0000  4000  1007  0143  2020  159;  BANCA: B.M.O.I.  (GROUPE  BPCE);  BIC  (Bank
identifier code): BMOIMGMG; Account Owner: ESCAR SALESIENS DON BOSCO, BP 60; 105
ANTANAANARIVO

koji je dostavio imenovani Vladimir Stuhli.

III.

Ova Odluka ima se objaviti u “Službenom glasniku Općine Punitovci”.

Općinska načelnica 
 Jasna Matković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 402-01/20-01/10;
URBROJ: 2121/05-02-20-1;
Punitovci; 29. travanj 2020.

Na temelju odredbi
 članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine“ br.:

33/01.,  60/01.,  129/05.,  109/07.,  125/08.,  36/09.,  36/09.,  150/11.,  144/12.,  19/13.,  137/15.,
123/17., 98/19.,)

 članka 48. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 2/18.);
donosim slijedeću

ODLUKU
o dodjeli financijske pomoći 

I.
Na temelju  Zamolbe  za  financijsku  pomoć  za  financiranje  godišnjeg  servisa,  popravka  i
održavanja  klima  uređaja  na  objektima:  Osnovna  škola  „Josip  Kozarac“,  Josipovac
Punitovački, Područna škola Punitovci, Područna škola Jurjevac; 

 Osnovna  škola  „Josip  Kozarac“  Josipovac  Punitovački,  Braće  Banas  2,  31424
Josipovac Punitovački dodjeljuje se financijska pomoć od

 26.500,00 kn (slovima: dvadesetšesttisućapetstokuna).

II.
Sredstva će se doznačiti na IBAN br.: 

 HR35 2500 0091 1020 1507 2; 

III.

Ova Odluka će 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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