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Temeljem odredbi 

• članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.:  33/01., 60/01., 

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst; 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.);  

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

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 25. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. donijelo je 

 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE  PUNITOVCI 
 

Članak 1.  

III. OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA 
Članak 6. mijenja se i  glasi:  

"Općina Punitovci jamči ostvarivanje prava nacionalnim manjinama koje žive na njenom području, sukladno 

Ustavu Republike Hrvatske i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. 

Na području Općine Punitovci svi javni natpisi u mjestima (nazivi naselja i dr.) ispisuju se na hrvatskom jeziku, a 

u mjestima gdje za to postoji interes i potreba na slovačkom jeziku. 

Pojedinačni akti izdaju se na hrvatskom jeziku, a gdje za to postoji opravdan interes na zahtjev i na slovačkom 

jeziku. 

Postojanje potreba i interesa korištenja, ispisivanja i objavljivanja na hrvatskom i slovačkom jeziku utvrđuje se za 

naselja Josipovac Punitovački i Jurjevac Punitovački. 

Pripadnicima slovačke nacionalne manjine jamči se pravo na javnu upotrebu njihovog jezika i pisma, pravo 

očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta, pravo na osnivanje autonomnih, kulturnih i drugih društava, pravo na 

slobodno organiziranje informativne i izdavačke djelatnosti, pravo na odgoj i obrazovanje na vlastitom jeziku i 

pismu, pravo na isticanje nacionalnih obilježja." 

 

Članak 2.  

Članak 7. mijenja se i  glasi:  

"Pripadnici slovačke nacionalne manjine, sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, 

imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Općinskom vijeću Općine Punitovci, kao i pravo na zastupljenost u 

izvršnom i upravnim tijelima Općine Punitovci. 

Na području Općine Punitovci slobodno je korištenje i isticanje nacionalnih zastava, simbola, izvođenja himni i 

drugih obilježja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina. 

Kod službene uporabe nacionalne zastave, simbola i drugih obilježja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina 

prethodno obavezno se uz njih ističu, zastava, simboli, izvodi himna i druga obilježja Republike Hrvatske." 

 

Članak 3.  

VII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 
Članak 18. mijenja se i glasi: 

"Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana, 

u skladu sa zakonom i ovim statutom. 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog 

pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom." 

 

Članak 4. 

Članak 19. mijenja se i  glasi:  

"Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba 

referenduma." 

 

Članak 5. 

Članak 20. mijenja se i  glasi: 

"Na temelju odredaba zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova 

predstavničkog tijela, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača Općine Punitovci." 

 

Članak 6. 

Članak 21. mijenja se i glasi: 

"Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je 

raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik,  predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom 

prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja 

prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. 
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Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik predstavničkog 

tijela dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga." 

 

Članak 7. 

Članak 22. mijenja se i glasi: 

"Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave 

utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u 

jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom 

tijelu. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog 

ispravan, predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela 

državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni 

spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske." 

 

Članak 8. 

Članak 23. mijenja se i glasi: 

"Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine i upisani su u popis 

birača. 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na savjetodavnom 

referendumu koja nije obvezatna." 

 

Članak 9. 

Članak 24. mijenja se i  glasi: 

"Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz 

samoupravnog djelokruga općine, te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu 

sa zakonom i statutom jedinice." 

 

Članak 10. 

Članak 25. mijenja se i glasi: 

"Zborove građana može sazvati  općinsko, odnosno općinski načelnik,  radi raspravljanja i izjašnjavanja građana 

o pitanjima od značenja za općinu. 

Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje 

ili za dio područja općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području općine. 

 

Članak 11. 

Članak 26. mijenja se i glasi: 

"Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne 

donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 

Mišljenje dobiveno od zbora građana  savjetodavno je za općinsko i općinskog načelnika. Način sazivanja, rada i 

odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom općine u skladu sa zakonom i ovim statutom." 

 

Članak 12. 

Članak 27. mijenja se i glasi: 

"Građani imaju pravo općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz 

njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine od lokalnog značenja, u 

skladu sa zakonom i ovim statutom. 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka predstavničko tijelo mora raspravljati ako ga potpisom podrži 

najmanje 10% od ukupnog broja birača u jedinici te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca 

od zaprimanja prijedloga. 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima općine. 

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom općine u skladu 

sa zakonom i ovim statutom." 
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Članak 13. 

Članak 31. mijenja se i glasi: 

"Općinsko vijeće čini 9 vijećnika. 

U Općinskom vijeću pravo na razmjernu zastupljenost ostvaruju pripadnici slovačke nacionalne manjine, sukladno 

Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima. " 

 

Članak 14. 

Članak 36. mijenja se i glasi: 

"Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno  i za to ne prima plaću. 

Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. 

Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdan izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela 

i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem. 

Član predstavničkog tijela ima pravo na uvid u registar birača dok obavlja dužnost. 

Naknada iz stavka 2. ovog članka može se odrediti za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog 

tijela, a određuje se u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu 

predstavničkog tijela ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna. 

Naknada za predsjednika predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za 

potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene stavkom 5. ovoga članka." 

 

Članak 15. 

2. Općinski načelnik 

Članak 46. mijenja se i glasi: 

"Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. 

Općinski načelnik ima zamjenika iz reda pripadnika slovačke nacionalne manjine. 

Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika izabranom iz reda slovačke nacionalne 

manjine, raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika slovačke nacionalne manjine. 

O svim promjenama tijekom mandata zamjenika općinskog načelnika izabranom iz reda pripadnika slovačke 

nacionalne manjine pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u Općini Punitovci dužan je bez 

odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu". 

 

Članak 16. 

Članak 51. mijenja se i glasi: 

"Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti 

zamjenjuje privremeni zamjenik. 

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost općinskog načelnika, zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti 

zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik. 

Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije 

prisutan u prostorijama općine, a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na 

drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka privremeni zamjenik ima sva prava općinskog načelnika. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano 

funkcioniranje općine. 

Privremenog zamjenika imenuje općinski načelnik na početku mandata iz reda izabranih članova Općinskog vijeća 

ili zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika slovačke nacionalne manjine. 

Ovlasti privremenog zamjenika traju dok ne prestanu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka." 

 

Članak 17. 

Članak 52. mijenja se i glasi: 

"Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, u Općini Punitovci raspisat će se prijevremeni 

izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 

povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog 

načelnika, do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske. 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke 

odnose u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave dužan je bez odgode obavijestiti tijelo 

državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika  nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika, 
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zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik, na  početku mandata iz reda pripadnika 

slovačke nacionalne manjine ili iz reda članova predstavničkog tijela. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela općinski načelnik može 

promijeniti tijekom mandata. 

Zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika slovačke nacionalne manjine ili član predstavničkog tijela iz 

stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme 

trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao 

onemogućen obavljati svoju dužnost. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano 

funkcioniranje općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika u Općini Punitovci 

raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. 

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja 

dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju 

svoje dužnosti, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

Općinski načelnik ili pročelnik upravnog tijela općine dužan je obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela 

odmah po nastanku tih okolnosti. 

Predsjednik predstavničkog tijela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja 

prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika." 

 

Članak 18. 

U članku 53. riječi "i njegov zamjenik" brišu se. 

 

Članak 19. 

U članku 57. riječi " i njegov/i zamjenik/ci " brišu se. 

 

Članak 20. 

Iza članka 72. dodaju se članci 71.a., 71. b. i 71.c. koji glase: 

»Članak 71.a. 

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik 

onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog 

privremenog zamjenika općinskog načelnika. 

Članak 71.b. 

Kada je u jedinici konstituirano novoizabrano predstavničko tijelo nakon provedenih prijevremenih izbora, do 

donošenja proračuna jedinice financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem 

odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Članak 71.c. 

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi 

proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika, obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave 

proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavničko tijelo dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od 

objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. 

Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem 

odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik." 

 

Članak 21. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Punitovci«, osim članaka  

12. - 20. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih 

izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, 

gradonačelnike i župane. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PUNITOVCI 

OPĆINSKO VIJEĆE 
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Klasa: 021-05/21-01/1; 

Urbroj: 2121/05-01-21-1; 

   Punitovci; 11. ožujak 2021 

     

    

 Predsjednik OV Općine Punitovci: 
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Obrazloženje 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 

Pravni temelj sadržan je u članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine 

RH", br.: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – 

ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), kojim je utvrđena nadležnost predstavničkog tijela jedinica lokalne 

samouprave za donošenje statuta i njegovih izmjena. 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područno(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 

144/20.)  utvrđena je obveza usklađivanja Statuta Grada s istim u roku 60 dana od dana njegovog stupanja na 

snagu (Zakon je stupio na snagu 24. prosinca 2020. godine). 

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 
 

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tim Zakonom se uređuju jedinice lokalne samouprave i jedinice područne 

(regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i 

radom te druga pitanja od značenja za njihov rad. 

Hrvatski sabor je dana 15. prosinca 2020. godine, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen je u Narodnim novinama RH, br. 144/2020. i stupio je na 

snagu prvog dana od dana objave, dana 24. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Zakona). 

Izmjenama i dopunama Zakona prvenstveno je uređeno smanjenje broja predstavničkog tijela, zamjenika 

općinskog načelnika i neposredno sudjelovanje građana referendumom, zborom građana i ostalim mehanizmima 

sudjelovanja. 

Prijelaznim i završnim odredbama Izmjena i dopuna Zakona propisana je obveza jedinica lokalne i područna 

(regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu tog zakona usklade svoje statute i druge 

opće akte s njegovim odredbama. 

 

III. PRIJEDLOG AKTA 
 

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Punitovci dostavljen je u prilogu i sadrži odredbe koje se usklađuju sa 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine 

RH" br.: 144/2020). 

Ova Statutarna odluka dostavlja se Općinskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

IV. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 
 

Za provedbu Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Punitovci nije potrebno osigurati 

dodatna sredstva u Proračunu Općine Punitovci. 

  

Jedinstveni upravni odjel 
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Temeljem odredbi 

• članka 109., 110. i 111. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.:  153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.), 

• Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine  Punitovci (Službeni glasnik Općine 

Punitovci br. («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/20.) 

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

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 25. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. donijelo je 

 

ODLUKU 

o donošenju III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenje Općine Punitovci  
 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom donose se III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punitovci (Službeni 

glasnik Općine Punitovci br. 2/06., 3/09. i 2/14.). 

 
Članak 2. 

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punitovci (u daljnjem tekstu: Plan) sastoje se 

od elaborata pod nazivom: "III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punitovci" koji je 

izradio Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek, broj elaborata: 9/19. 

 
Članak 3. 

Plan sadržava tekstualni i grafički dio: 
A. ODREDBE ZA PROVEDBU 

B. GRAFIČKI DIO (KARTOGRAFSKI PRIKAZI) 

0. PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA 1:10.000 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA – Izvod iz Prostornog plana Osječko-

baranjske županije 
1:100.000 

2.A. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET 

CESTOVNI, ŽELJEZNIČKI, RIJEČNI I ZRAČNI PROMET – Izvod iz Prostornog 

plana Osječko-baranjske županije 1:100.000 

2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET 

POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE – Izvod iz Prostornog plana Osječko-

baranjske županije 1:100.000 

2.C. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV 

PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA – Izvod iz Prostornog 

plana Osječko-baranjske županije 1:100.000 

2.D. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV 

ELEKTROENERGETIKA – Izvod iz Prostornog plana Osječko-baranjske županije 1:100.000 

2.E. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 

VODOOPSKRBA – Izvod iz Prostornog plana Osječko-baranjske županije 1:100.000 

2.F. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 

ODVODNJA OTPADNIH VODA – Izvod iz Prostornog plana Osječko-baranjske 

županije 1:100.000 

2.G. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 

KORIŠTENJE VODA, UREĐENJE VODOTOKA I VODA I MELIORACIJSKA 

ODVODNJA – Izvod iz Prostornog plana Osječko-baranjske županije 1:100.000 

2.H. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI  

GOSPODARENJE OTPADOM – Izvod iz Prostornog plana Osječko-baranjske 

županije 1:100.000 

3.A. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI KORIŠTENJA 1:100.000 
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PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA – Izvod iz Prostornog plana 

Osječko-baranjske županije 

3.B. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI KORIŠTENJA 

PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU – Izvod iz Prostornog 

plana Osječko-baranjske županije 1:100.000 

3.C. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA PRIMJENE 

POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE 

UREĐENJE ZEMLJIŠTA I ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA 

– Izvod iz Prostornog plana Osječko-baranjske županije 1:100.000 

3.D. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA PRIMJENE 

POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE 

PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE – Izvod iz 

Prostornog plana Osječko-baranjske županije 1:100.000 

4.A. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA JOSIPOVAC PUNITOVAČKI I 

IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GOSPODARSKE ZONE I 

GROBLJA 1:5.000 

4.B. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KRNDIJA I IZDVOJENOG 

GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GROBLJA 1:5.000 

4.C. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA PUNITOVCI I JURJEVAC 

PUNITOVAČKI I IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GROBLJA 

PUNITOVCI 1:5.000 

 

C. OBVEZNI PRILOZI 

o OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUNITOVCI 

o SAŽETAK ZA JAVNOST 

o DOKUMENTACIJA O OVLAŠTENJU STRUČNOG IZRAĐIVAČA ZA IZRADU PROSTORNIH 

PLANOVA 

− Izvod iz sudskog registra stručnog izrađivača 

− Suglasnost MGIPU za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga prostornih planova  

− Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Punitovci 

− Rješenje za upis u imenik ovlaštenih arhitekata urbanista odgovornog voditelja 

 

D. PRILOZI 

o ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUNITOVCI 

o ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA 

o ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. IZMJENE I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA  

OPĆINE PUNITOVCI 

o ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA III. IZMJENE I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUNITOVCI  
 
II. ODREDBE ZA PROVEDBU 

 
Članak 4. 

U članku 4. točki a) alineji 1. podalineja 1. "planirana autocesta A5 u koridoru ''Vc''" mijenja se i glasi: 

"autocesta A5". 

 
Članak 5. 

U članku 5. točki a) alineji 1. iza riječi: "građevine" tekst: "s pripadajućim objektima i uređajima" briše 

se. 



Službeni glasnik Općine Punitovci  broj 1/21. 

Stranica 12 

 

Alineja 3. mijenja se i glasi: 

" • Elektroničke komunikacije 

Građevine elektroničkih komunikacija: 

- UPS Punitovci 

- osnovne postaje (bazne stanice) mobilnih telekomunikacija svih operatera 

- građevine namijenjene zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra.". 

 
Članak 6. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 

"(1) Površine infrastrukturnih sustava prikazane na kartografskim prikazima br. 2.A. - 2.G., a određene 

su funkcijom i kategorijom kao prometne, energetske i vodnogospodarske građevine te označene 

kao postojeće građevine i građevine koje su PPOBŽ-om planirane za gradnju. 

(2) Površine infrastrukturnih sustava prikazane na kartografskim prikazima br. 2.A. - 2.G., a određene 

su funkcijom i kategorijom kao prometne, energetske i vodnogospodarske građevine te označene 

kao postojeće građevine i građevine koje su PPOBŽ-om planirane za gradnju.  
(3) Prostor namjene postojećih prometnih i infrastrukturnih građevina utvrđuje se na sljedeći način: 

– Prostor je utvrđen stvarnom parcelom i pojasom primjene posebnih uvjeta prema posebnim 

propisima. Sve postojeće građevine, bilo da se zadržavaju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati 

u cilju poboljšanja funkcioniranja građevine. 

– Melioracijski kanali iz članka 5. ove Odluke određuju se stvarnom širinom parcele, crtom 

vodnog dobra kojeg utvrđuje nadležno javnopravno tijelo prema posebnom propisu ili širinom 

kanala uvećanom za dostatni pojas za gospodarsko održavanje kanala (za kanale osnovne mreže 

minimalno 5 m od ruba korita, a za kanale detaljne mreže minimalno 3 m). 

(4) Prostor za planirane prometne i infrastrukturne građevine utvrđuje se širinom planskog koridora na 

sljedeći način: 

– nadzemni dalekovod (u daljnjem tekstu: DV) prijenosa električne energije  

DV 2x400 kV Ernestinovo-Međurić jer je izrađena Studija utjecaja na okoliš  

 

100,0 m 

– važniji lokalni plinovod 100,0 m 

– magistralni vodoopskrbni cjevovod 100,0 m 

– glavni dovodni kanal - kolektor 300,0 m 

 

(5) Utvrđene širine planskih koridora iz prethodnog stavka ne primjenjuju se na dijelu koridora koji 

prolazi građevinskim područjem.". 

 

Članak 7. 

U članku 7. stavak 1.mijenja se i glasi: 

 

"Širine planskih koridora prikazane su na kartografskim prikazima 4.A.-4.C., a utvrđene su simetrično 

u odnosu na osi infrastrukturnih građevina prikazanih na kartografskim prikazima 2.A.-2.G.".  

 
Članak 8. 

Članak 11. briše se. 

 
Članak 9. 

Članak 12. briše se. 

 
Članak 10. 

Članak 14. mijenja se i glasi: 

"(1) Građevna čestica u građevinskom području naselja mora imati pristup na prometnu površinu 

javne namjene i regulacijsku liniju najmanje 6 m dugu. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka građevna čestica s postojećim građevinama može imati i kraći 

regulacijski pravac ili ga uopće ne mora imati, a pristup do prometne površine javne namjene 

može biti osiguran i preko građevne čestice na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza.". 

 
Članak 11. 
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U članku 15. tekst: "građevnu česticu" zamjenjuje se riječju: "površinu". 

 
Članak 12. 

U članku 18. stavku 1. riječ: "veza" zamjenjuje se tekstom: "elektroničkih komunikacija" i tekst: 

"telekomunikacijski stupovi" zamjenjuje se tekstom: "stupovi elektroničkih komunikacija". 

U stavku 2. brišu se navodnici. 

 
Članak 13. 

Članak 20. briše se. 

 
Članak 14. 

Članak 21. briše se. 

 
Članak 15. 

U članku 27. tekst: "javnu površinu" zamjenjuje se tekstom: "površinu javne namjene". 

 
Članak 16. 

U članku 28. tekst: "javnu površinu" zamjenjuje se tekstom: "površinu javne namjene" i tekst: "javne 

površine" zamjenjuje se tekstom: "površine javne namjene". 

 
Članak 17. 

U članku 29. tekst: "javnu površinu" zamjenjuje se tekstom: "površinu javne namjene"na svim mjestima 

u članku. 

 
Članak 18. 

U članku 31. stavku 1. iza zareza, a ispred riječi: "visina" dodaje se riječ: "ukupna". 

 
Članak 19. 

U članku 34. stavku 1. u drugoj rečenici riječ: "Visina" zamjenjuje se tekstom: "Svijetla visina". 

U stavku 2. tekst: "iz točke (28.)" zamjenjuje se tekstom: "prema članku 36. stavku 6.". 

 
Članak 20. 

Članak 41. briše se. 

 
Članak 21. 

Članak 42. briše se. 

 
Članak 22. 

U članku 43. stavku 1. iza riječi: "ograde" zarez i tekst: "ako planovima užih područja nije drugačije 

određeno" brišu se. 

U stavku 2. iza teksta: "2,0 m" zarez i tekst: "ako planovima užih područja nije drugačije određeno"  

brišu se. 
Članak 23. 

U članku 45. stavku 1. iza teksta: "3,0 m" zarez i tekst: "ako planovima užih područja nije drugačije 

riješeno" brišu se. 

 
Članak 24. 

U članku 48. stavku 2. alineje 3., 4. i 5. brišu se. 

Stavak 3. briše se. 

 
Članak 25. 

U članku 50. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

"(4) Zamjenska građevina iz stavka 2. ovog članka je nova građevina izgrađena na mjestu ili u 

 neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice 

 kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.". 
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Članak 26. 

U članku 51. tablici: "NAJMANJA VELIČINA I NAJVEĆI KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI 

GRAĐEVNIH ČESTICA ZA OBITELJSKE STAMBENE GRAĐEVINE" broj: "0,3" zamjenjuje se 

brojem: "0,4", broj: "0,4" zamjenjuje se brojem: "0,5", i broj: "0,5" zamjenjuje se brojem: "0,6". 

 
Članak 27. 

U članku 54. stavak 2. briše se. 

 
Članak 28. 

Članak 55. briše se. 

 
Članak 29. 

U članku 58. alineji 2. broj: "450,0" zamjenjuje se brojem: "300,0". 

 
Članak 30. 

U članku 59. alineji 2. broj: "0,40" zamjenjuje se brojem: "0,50". 

 
Članak 31. 

U članku 60. tekst: "podrum/suteren" zamjenjuje se tekstom: "podrum, poluukopana etaža ili suteren". 

 
Članak 32. 

Članak 61. mijenja se i glasi: 

 

"(1) Izgradnja višestambene građevine dozvoljena je do dubine od max. 30,0 m od regulacijske linije. 

(2) Na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije visina građevine na dvorišnoj međi može iznositi 

na toj međi max. 6,0 m od kote terena neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela 

građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno 

dijela građevine može iznositi 6,0 m uvećanih za udaljenosti od dvorišne međe.". 

 
Članak 33. 

Članak 62. briše se. 

 
Članak 34. 

U članku 64. iza riječi: "područjima" tekst: "izuzev građevinskog područja naselja povremenog 

stanovanja" i zarez brišu se. 

 
Članak 35. 

U članku 69. stavak 2. briše se. 

 
Članak 36. 

U članku 71. tekst: "članku 60.-72." zamjenjuje se tekstom: "člancima 60. i 61.". 

 
Članak 37. 

Iza članka 72. tekst podnaslova 2.1.6. "Uvjeti gradnje građevina gospodarskih djelatnosti" 

zamjenjuje se  tekstom: "Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja u prostoru". 

 
Članak 38. 

Članak 78. mijenja se i glasi: 

"Za gradnju građevina PPUT djelatnosti utvrđuju se sljedeći uvjeti: 

LOKACIJA DOZVOLJENA DJELATNOST 

UVJETI KORIŠTENJA GRAĐEVNE 

ČESTICE I UVJETI GRADNJE 

GRAĐEVINA 

NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

OBITELJSKE STAMBENE 

GRAĐEVINE 

− tihe i čiste djelatnosti, 

− sljedeće djelatnosti s potencijalno 

nepovoljnim utjecajem na okoliš: 

• sve vrste radionica za popravak i 

servisiranje vozila 

− max. građevinska (bruto) površina zasebne 

građevine PPUT djelatnosti je 300,0 m², 

− max. etažna visina građevine je podrum, 

poluukopana etaža prizemlje i kat ili 

potkrovlje , 
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• sve vrste radionica za obradu 

metala i drveta 

• praonice vozila 

• ugostiteljski objekti tipa noćni 

bar, noćni klub, disko bar i disko 

klub 

− max. ukupna visina građevine je 8,0 m, 

− na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske 

linije ukupna visina građevine na dvorišnoj 

međi može iznositi na toj međi max. 6,0 m 

od kote terena, neposredno uz među. 

Ukupna visina građevine odnosno dijela 

građevine može se povećavati udaljavanjem 

od međe s tim da max. ukupna visina 

građevine odnosno dijela građevine može 

iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne 

međe.   

− građevine za PPUT djelatnosti s 

potencijalno nepovoljnim utjecajem na 

okoliš moraju biti udaljene min. 20,0 m od 

regulacijske linije. 

U OSTALIM SLUČAJEVIMA − građevine za sve PPUT djelatnosti  − najveći koeficijent izgrađenosti 0,6, 

− max. etažna visina: podrum, poluukopana 

etaža i 3 nadzemne etaže, 

− max. ukupna visina građevine je 13,5 m. 

Članak 39. 

Članak 79. briše se. 

 
Članak 40. 

U članku 80. stavak 3. briše se. 

 
Članak 41. 

U članku 83. stavku 1. broj: "0,5" zamjenjuje se brojem: "0,7", a zarez i tekst: "ako planom užeg područja 

nije drugačije određeno" brišu se. 

 
Članak 42. 

U članku 84. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

"(3) U gospodarskoj zoni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za sve gospodarske 

građevine     je max. 0,6, a za staklenike i plastenike je max. 0,8.". 

 
Članak 43. 

Članak 87. mijenja se i glasi: 

"Najmanja udaljenost poljoprivrednih građevina od dvorišne međe je: 

– 5,0 m za gnojišta i kompostišta,  

– 3,0 m za pčelinjake, ako su letišta okrenuta prema međi, a 1,0 m ako su okrenuta u suprotnom 

pravcu,  

– 1,0 m za ostale poljoprivredne građevine.". 

 
Članak 44. 

U članku 91. stavku 1. iza teksta: "prizemlje i" dodaje se tekst: "kat ili" i iza teksta: "pod uvjetom da se" 

dodaje se tekst: "kat ili". 

 

U stavku 2. broj: "7,2" zamjenjuje se brojem: "10,0". 

 
Članak 45. 

U članku 92. broj: "4,5" zamjenjuje se brojem: "6,0" na oba mjesta. 

 
Članak 46. 

U članku 97. stavku 2. iza teksta: "prikazu br." dodaje se tekst: "4.A i". 

 
Članak 47. 

Članak 102. mijenja se i glasi: 

"Zbrojena građevinska (bruto) površina prizemlja svih pomoćnih građevina ne može biti veća od 

ukupne građevinske (bruto) površine prizemlja osnovne građevine na čijoj se čestici nalazi.". 
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Članak 48. 

U članku 106. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: 

"(2)   Na kartografskom prikazu br. 4.C utvrđena je površina za smještaj groblja unutar građevinskog 

područja naselja Jurjevac Punitivački, unutar koje je moguće graditi samo građevine u funkciji 

groblja. 

(3) Namjena građevina koje se mogu graditi na groblju te uvjeti gradnje i uređenja groblja utvrđuju  

se sukladno posebnom propisu.". 

 
Članak 49. 

U članku 112. stavku 2. tekst: "bruto izgrađenoj" zamjenjuje se tekstom: "građevinskoj (bruto)". 

 
Članak 50. 

U članku 120. stavku 1. tekst: "iz članka 13.-48. ove Odluke" zamjenjuje se tekstom: "propisani 

odredbama Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Josipovac Punitovački". 

 
Članak 51. 

U članku 121. stavku 1. riječ: "građevna" zamjenjuje se riječju: "građevinska". 

 
Članak 52. 

U članku 122. točki a) alineja 4. mijenja se i glasi: 

"- gospodarski kompleksi i građevine u funkciji poljoprivrede". 

U točki b) alineja 5. mijenja se i glasi: 

"- gospodarski kompleksi i građevine u funkciji poljoprivrede". 

 
Članak 53. 

U članku 123. riječ: "potrebe" briše se. 

 
Članak 54. 

U članku 124. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: 

"(3)   Izvan građevinskih područja mogu se graditi sve građevine u skladu s ovim planom i zakonom 

koji regulira prostorno uređenje.  

(4) Prilikom oblikovanja građevina izvan građevinskih područja primjenjivati regionalne 

karakteristike, suvremeni prikaz regionalnog ili opći suvremeni izraz, poštujući i nadopunjujući 

ambijentalne vrijednosti okoliša.". 

 
Članak 55. 

U članku 125. stavku 1. iza riječi: "gospodarstvu" dodaje se tekst: "u skladu sa zakonom koji regulira 

prostorno uređenje". 

 
Članak 56. 

 

U članku 127. tekst: "Bruto izgrađena" zamjenjuje se tekstom: "Građevinska (bruto)" i druga rečenica 

briše se. 

 
Članak 57. 

Članak 128. mijenja se i glasi: 

"(1)   Gospodarski kompleksi i građevine u funkciji poljoprivrede mogu se planirati i graditi kao 

poljoprovredna gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje i pojedinačne 

građevine u funkciji biljne proizvodnje. 

(2) U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje 

mogu se graditi: 

−    građevine za uzgoj i skladištenje biljnih proizvoda, 

− građevine za sklanjanje vozila i oruđa za biljnu proizvodnju te njihovo održavanje, 

− ostale pomoćne građevine potrebne za obavljanje poljoprivredne proizvodnje, 

− građevine za uzgoj životinja i 
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− ribnjaci. 

(3) Pojedinačne građevine u funkciji biljne proizvodnje su: 

−   poljoprivredne kućice, 

−   spremišta alata, oruđa i strojeva, 

−   nadstrešnice, 

−   staklenici i plastenici. 

(4) U gradnji građevina iz stavka 1. ovog članka zaštita prostora osigurava se određivanjem položaja 

i standarda gospodarske građevine, očuvanjem veličine i cjelovitosti poljoprivrednih posjeda, 

okrupnjavanjem manjih posjeda i sprječavanjem neprimjerenog oblikovanja gradnje." 

 
Članak 58. 

U članku 131. stavku 1. alineji 2. broj: "5,0" zamjenjuje se brojem: "3,0" i alineji 3. broj: "3,0" 

zamjenjuje se brojem: "1,0". 

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase: 

"(3)   Minimalne veličine posjeda na kojima se obavlja više od jedne vrste biljne proizvodnje jednaka 

je minimalnoj površini pretežite kulture, a na kojima se bilinogojstvo kombinira sa stočarstvom 

je 3 ha, bez obzira na intenzitet pojedine proizvodnje (biljne ili stočarske).  

  (4)   Poljoprivredna gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje, te građevine 

u funkciji biljne proizvodnje u kojima se skladište veće količine opasnih tvari definiranih 

posebnim propisom ne mogu se graditi u poplavnom području.".  

 
Članak 59. 

U članku 132. stavku 2. broj: "500" zamjenjuje se brojem: "200". 

Stavak 3. mijenja se i glasi: 

"Udaljenost građevina iz stavka 1. je min. 1,0 m od svih granica građevne čestice na kojoj se   

građevine grade i min. 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.". 

 
Članak 60. 

Članak 133. briše se. 

 
Članak 61. 

U članku 134. stavku 1. tablica: "MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINE ZA SMJEŠTAJ 

ŽIVOTINJA OD RAZVRSTANE CESTE" mijenja se i glasi: 

Broj uvjetnih grla 
Minimalna udaljenost od ruba zemljišnog posjeda razvrstane ceste (u m) 

Autocesta Državne ceste Županijske ceste Lokalne ceste 

1-100 150 100 50 30 

> 100 do 400 200 150 100 30 

> 400 250 200 150 30 

U stavku 3. broj: "50" zamjenjuje se brojem: "30". 

 
Članak 62. 

 

U članku 136. stavku 2. tablica: "KOEFICIJENTI ZA IZRAČUN UVJETNIH GRLA" mijenja se i 

glasi: 
VRSTA STOKE k 

krave, steone junice 1,00 

bikovi 1,50 

volovi 1,20 

junad 1-2 godine 0,7 

junad 6-12 mjeseci 0,5 

telad 0,25 

krmače+prasad 0,30 

tovne svinje preko 6 mjeseci 0,25 

mlade svinje 2 do 6 mjeseci 0,13 

prasad do 2 mjeseca 0,05 

teški konji 1,20 
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srednje teški konji 1,00 

laki konji 0,80 

ždrebad 0,75 

ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 

janjad i jarad 0,05 

nojevi 0,25 

kunići 0,007 

pure 0,02 

tovni pilići 0,0055 

nesilice konzumnih jaja  0,004 

rasplodne nesilice teških pasmina 0,008 

rasplodne nesilice lakih pasmina  0,004 

U stavku 3. tekst: "na način da se broj grla u jednom turnusu pomnoži s prosječnom težinom životinje na 

kraju turnusa i podijeli s 500" zamjenjuje se tekstom: "prema izdanom stručnom mišljenju Savjetodavne 

službe. U slučaju da se način preračunavanja regulira posebnim propisom, primjenjivat će se posebni 

propis". 

 
Članak 63. 

U članku 137. stavku 1. tablici: "MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINA ZA SMJEŠTAJ 

ŽIVOTINJA OD GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA STALNOG STANOVANJA" broj: 

"50" zamjenjuje se brojem: "1". 

 
Članak 64. 

U članku 138. stavku 6. broj: "5,0" zamjenjuje se brojem: "1,0". 

 
Članak 65. 

Iza članka 138. dodaje se novi članak 138a. koji glasi: 

 

"Članak 138a. 

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguća 

je gradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste 

alternativne, odnosno obnovljive izvore.". 

 
Članak 66. 

U članku 139. stavku 6. riječ: "bruto" zamjenjuje se tekstom: "građevinske (bruto)". 

 
Članak 67. 

U članku 140. stavak 1. mijenja se glasi: 

" U sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj životinja dozvoljava se gradnja gospodarskih građevina za 

primarnu doradu i preradu u funkciji osnovne proizvodnje. Minimalni kapacitet osnovne proizvodnje uz 

koji se može odobriti izgradnja primarne dorade i prerade (klaonica, hladnjača isl.) iznosi 100 uvjetnih 

grla. Za izgradnju mješaonice stočne hrane kao minimalni kapacitet osnovne proizvodnje iznosi 51 

uvjetno grlo.". 

 
Članak 68. 

Članak 141. mijenja se glasi: 

" U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguća je 

gradnja građevina za pružanje ugostiteljskih usluga seoskog turizma čija građevinska (bruto) površina 

može iznositi maksimalno 35% građevinske (bruto) površine gospodarskih građevina prema uvjetima 

iz zakona koji regulira prostorno uređenje. Iznimno, kada je građevinska (bruto) površina gospodarskih 

građevina manja od 1000 m², građevinska (bruto) površina građevina za pružanje ugostiteljskih usluga 

može biti do 350m². Ove građevine ne mogu se graditi na osobito vrijednom obradivom tlu.". 

 
Članak 69. 

U članku 142. iza riječi: "potkrovlje" zarez i tekst: "a njezina bruto izgrađena površina može iznositi max. 

20% bruto izgrađene površine zatvorenih gospodarskih građevina" brišu se. 
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Članak 70. 

Iza članka 142. dodaje se novi članak 142a. koji glasi: 

"Članak 142a. 

(1) Pojedinačne građevine u funkciji biljne proizvodnje stavka 3. članka 73b. mogu se graditi 

neposredno uz ili na poljoprivrednim površinama koje su u katastru upisane kao poljoprivredne, 

odnosno: oranice, vinogradi i/ili voćnjaci i sl. i nalaze se u evidenciji nadležnog tijela. 

(2) Na površinama iz prethodnog stavka moguće je građenje jedne od pojedinačnih građevina u 

funkciji biljne proizvodnje i jedne nadstrešnice. 

(3) Poljoprivredne kućice u funkciji vinogradarstva, voćarstva i povrtlarstva mogu se graditi na 

poljoprivrednim površinama od 5000 m2 i više. 

(4) Poljoprivredna kućica iz prethodnog stavka može imati najviše jednu  nadzemnu etažu i podrum 

koji mora biti potpuno ukopan neovisno o nagibu terena. Građevinska (bruto) površina prizemlja 

može iznositi do 25 m2, a može se povećati za 5 m2 za svakih daljnjih započetih 1000 m² 

poljoprivredne površine pod kulturom. Površina podruma nije ograničena. 

(5) Poljoprivredne kućice u funkciji uzgoja cvijeća mogu se graditi na poljoprivrednim površinama od 

2500 m2 i više. 

(6) Poljoprivredna kućica iz prethodnog stavka može imati najviše jednu nadzemnu etažu i podrum 

koji mora biti potpuno ukopan neovisno o nagibu terena. Građevinska (bruto) površina može 

iznositi najviše 15 m2, a može se povećati za 5 m2 za svakih daljnjih započetih 1000 m² 

poljoprivredne površine pod kulturom. Površina podruma ne smije izlaziti iz gabarita prizemlja. 

(7) Građenje poljoprivredne kućice mora biti u skladu s autohtonim načinom gradnje uz primjenu 

tradicijskog oblikovanja i uobičajenih materijala s naglaskom na očuvanje tradicijske slike 

krajobraza. Građevine moraju imati dvostrešni kosi krov s tradicijskim pokrovom. Pri građenju nije 

dozvoljena uporaba metala, gotovih betonskih elemenata, salonita i lima. Tlocrtni oblik zgrade treba 

biti izduženi pravokutnik s omjerom stranica najmanje 1:1,5. 

(8) Spremište alata, oruđa i strojeva može se graditi samo na poljoprivrednim površinama iz stavka 1. 

ovog članka većima od 1000 m2. 

(9) Spremište alata, oruđa i strojeva može imati najviše jednu nadzemnu etažu bez potkrovlja i bez 

podruma građevinske (bruto) površine najviše 12 m2, a može se povećati za 3 m² na svakih daljnjih 

započetih 500 m² poljoprivrednih površina pod kulturom. Ukupna visina spremišta alata, oruđa i 

strojeva je najviše 5 m. 

(10) Građenje spremišta alata, oruđa i strojeva mora biti u skladu s autohtonim načinom gradnje uz 

primjenu tradicijskog oblikovanja i uobičajenih materijala s naglaskom na očuvanje tradicijske slike 

krajobraza. Spremište alata, oruđa i strojeva mora imati dvostrešni kosi krov s tradicijskim 

pokrovom. Pri građenju nije dozvoljena upotreba metala, gotovih betonskih elemenata, salonita i 

lima. 

 

(11) Spremište alata, oruđa i strojeva mora biti visokim zelenilom zaklonjeno od pogleda s javne 

prometne površine ili iz naselja. 

(12) Nadstrešnica se može postaviti na poljoprivrednim površinama iz stavka 1. ovog članka većim od 2 

ha. 

(13) Tlocrtna površina nadstrešnice može biti najviše 40 m², a može se povećati za 20 m2 na svakih 

daljnjih 1 ha poljoprivredne površine pod kulturom. 

(14) Nadstrešnice služe za privremeno skladištenje poljoprivrednih proizvoda ili privremeno sklanjanje 

ljudi, a grade se od lakog materijala s dvostrešnim kosim krovom s tradicijskim pokrovom, otvorene 

s najmanje tri strane i mogu imati najviše 1 nadzemnu etažu. Pri građenju nije dozvoljena upotreba 

metala, gotovih betonskih elemenata, salonita i lima. 

(15) Ukupna visina nadstrešnice je najviše 6 m. 

(16) Na poljoprivrednim površinama mogu se graditi plastenici i staklenici, u funkciji uzgoja povrća, 

voća, cvijeća i sl. na način da nisu: na vizualno istaknutim pozicijama, na područjima zaštićenih 

dijelova prirode, na područjima vrijednih dijelova prirode i na osobito vrijednom obradivom tlu. 

(17) Na vrijednom obradivom tlu moguće je podizati plastenike i staklenike samo ako kao osnovni resurs 

koriste isključivo to tlo. Potrebno je ovu vrstu građevina vizualno odvojiti od javne prometne 

površine i naselja sadnjom visokog zelenila na pripadajućoj čestici. 
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(18) Pojedinačne građevine u funkciji biljne proizvodnje treba oblikovati uvažavajući specifičnosti 

krajobraza.". 

 
Članak 71. 

U članku 143. stavku 3. iza riječi: "graditi" tekst: "na poljoprivrednom zemljištu I i II bonitetne klase 

odnosno" briše se. 

 
Članak 72. 

Članak 144. mijenja se i glasi: 

"(1)   Postojeće površine za iskorištavanje mineralnih sirovina prikazane su na kartografskom prikazu       

1. "Korištenje i namjena prostora". Na području Općine nisu evidentirana eksploatacijska ili 

istražna polja mineralnih sirovina.  
(2) Potencijalnim istražnim prostorom na području Općine smatra se: 

– vrijedno obradivo tlo (P2) 

– ostalo obradivo tlo (P3) 

– gospodarska šuma (Š1) 

(3) Istražni prostori i površine za iskorištavanje mineralnih sirovina ne mogu se osnivati u 

građevinskim područjima naselja, područjima prirode zaštićenim prema posebnom propisu, osim 

ako su takve aktivnosti dopuštene aktom o zaštiti. 

(4) U sklopu eksploatacijskog polja dozvoljena je gradnja građevina u funkciji eksploatacije. 

U sklopu istražnog polja dozvoljena je gradnja građevina u funkciji istraživanja mineralnih 

sirovina. 

(5) Eksploatacijsko polje se tijekom eksploatacije i nakon zatvaranja mora sanirati sukladno 

postupku sanacije utvrđenom u  Studiji o utjecaju na okoliš ili na temelju rudarsko-geološke 

osnove. 

 
Članak 73. 

U članku 149. iza riječi: "najveće" tekst: "bruto razvijene" briše se. 

 
Članak 74. 

U članku 150. alineji 7. riječ: "telekomunikacije" zamjenjuje se tekstom: "elektroničke komunikacije". 

 
Članak 75. 

U članku 153. riječ: "telekomunikacijama" zamjenjuje se tekstom: "elektroničkim komunikacijama". 

 
Članak 76. 

U članku 163. tekst: "građevinskoj parceli" zamjenjuje se tekstom: "građevnoj čestici". 

 
Članak 77. 

U članku 166. stavku 1. tablica: "MINIMALNA ŠIRINA ULIČNIH KORIDORA ZA KOLNI 

PROMET,   DUŽINE PREKO 150,0 m" mijenja se i glasi: 

KATEGORIJA CESTE 

U ULIČNOM KORIDORU 

Minimalna širina uličnog koridora (m) 

Otvoreni sustav oborinske 

odvodnje  

Zatvoreni sustav oborinske 

odvodnje 

Županijska 18,0 14,0 

Lokalna cesta 18,0 14,0 

Ostale ceste 16,0 12,0 

 
Članak 78. 

U članku 170. stavku 1. tablici: "MINIMALNI BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA" drugom 

stupcu tekst: "bruto izgrađene" zamjenjuje se tekstom: "građevinske (bruto)" u svim redovima. 

 
Članak 79. 

U članku 172. stavku 1. alineji 3. podalineja 2. briše se, a podalineje 3. i. 4. postaju podalineje 2. i 3. 
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Članak 80. 

Članak 176. mijenja se glasi: 

"Na mjestima priključenja nerazvrstanih cesta i poljskih, šumskih i ostalih putova na javne i nerazvrstane      

ceste sa suvremenim kolničkim zastorom potrebno je izvesti otresišta s asfaltnim kolničkim zastorom u 

dužini minimalno 50,0 m i širini minimalno 3,0 m.". 

 
Članak 81. 

Iza članka 177. tekst podnaslova 5.3. "TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA" zamjenjuje se tekstom: 

"ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE". 

 
Članak 82. 

Članak 178. mijenja se i glasi: 

 "(1)   Razvoj elektroničke komunikacijske mreže obuhvaća građenje elektroničke komunikacijske   

infrastrukture i povezane opreme neophodne za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga 

   (2)   Magistralni, korisnički i spojni vodovi, komutacijski čvorovi u nepokretnoj mreži označeni su 

na  kartografskom prikazu br. 2.B. Pošta i elektroničke komunikacije. 

   (3)   Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema može se graditi unutar i izvan  

građevinskih područja.". 
Članak 83. 

Članak 179. mijenja se i glasi: 

"(1) Pri izgradnji elektroničkih komunikacijskih vodova izvan građevinskih područja potrebno je 

koristiti postojeće infrastrukturne koridore radi objedinjavanja istih u cilju zaštite i očuvanja 

prostora i sprječavanja neopravdanog zauzimanja novih površina. 

    (2) Pri izgradnji elektroničkih komunikacijskih vodova unutar građevinskih područja iste u pravilu  

graditi unutar javnih površina, u zoni pješačke staze ili zelenih površina. 

  (3) Za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica 

ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se 

može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.".  

 
Članak 84. 

Iza članka 179. dodaju se novi članci 179a. i 179b. koji glase: 

"Članak 179a. 

Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem 

elektroničkih komunikacijskih vodova planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno 

proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potrebe novih operatora, 

vodeći o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora. 

 

Članak 179b. 

(1) Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema  bez  korištenja vodova prema 

načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na 

postojećim građevinama (antenski prihvati) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i 

povezanu opremu sa samostojećim antenskim stupovima. 

(2) Samostojeći antenski stupovi za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane 

opreme po konstrukciji izvode se kao štapni visine do 30m ili kao rešetkasti antenski stupovi.". 

 
Članak 85. 

U članku 180. stavak 1. mijenja se i glasi: 

"Za razvoj pokretne elektroničke komunikacijske  mreže potrebno je izgraditi bazne (osnovne) postaje s 

pripadajućim antenskim stupovima i neophodnim kabelskim vodovima. Položaj baznih postaja sa 

samostojećim antenskim stupovima na području Općine Punitovci prikazan je na kartografskom prikazu 

br. 2.A.". 

Stavak 2. mijenja se i glasi: 

"Ukoliko je unutar područja za smještaj rešetkastog antenskog stupa već izgrađen rešetkasti antenski 

stup, tada je nakon stupanja na snagu ove Odluke moguća izgradnja još samo jednog dodatnog 

zajedničkog rešetkastog antenskog stupa za ostale operatore.". 
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U stavku 4. iza alineje 3. dodaje s alineja 4. koja glasi: 

" - unutar trasa dalekovoda naponskog nivoa 110kV i više". 

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: 

"(6)   U svrhu zaštite biološke raznolikosti i krajobraza, rešetkaste antenske stupove mikrolocirati unutar 

područja za njihov smještaj tako da se trajno ne zauzimaju prirodna staništa i lokaliteti rijetkih 

stanišnih tipova te da budu u što manjoj mjeti vidljivi odnosno vizualno zaklonjeni iz okolnih 

naselja.". 

 
Članak 86. 

Iza članka 181. tekst podnaslova 5.4. "ELEKTROENERGETSKA MREŽA" zamjenjuje se tekstom: 

"ELEKTROENERGETSKI SUSTAV". 

 
Članak 87. 

U članku 183. stavku 1. točki a) alineji 1. broj: "5" zamjenjuje se brojem: "4". 

U stavku 2. iza riječi: "prijenosa" tekst: "iz podtočke a)" briše se, a iza teksta: "električne energije" 

dodaje se tekst: "iz prethodnog stavka". 

 
 Članak 88. 

U članku 185. stavku 2. tekst: "ustanove s javnim ovlastima" zamjenjuje se tekstom: "javnopravnog 

tijela nadležnog". 

 
Članak 89. 

Iza članka 186. dodaju se novi članci 186a., 186b. i 186c. koji glase: 

"Članak 186a. 

(1) U građevinskim područjima naselja planira se razvoj niskonaponske 0,4 kV mreže. 

(2) Postojeća niskonaponska mreža se planira postupno rekonstruirati tako da se goli vodiči vođeni 

po krovovima na krovnim stalcima zamijene samonosivim kabelskim snopom (SKS) vođenim 

na krovnim stalcima, ili na betonskim stupovima. 

(3) Na pojedinim dijelovima naselja, po potrebi, može se niskonaponska mreža izgraditi podzemnim 

kabelskim vodovima. 

Članak 186b. 

U naseljima Općine zbog optimalnog načina izgradnje niskonaponske mreže, javna rasvjeta se mora 

graditi podzemnim kabelskim vodovima i čeličnim cijevnim stupovima postavljenim uz prometnice. U 

dijelovima naselje gdje se niskonaponska mreža gradi sa SKS na stupovima, rasvjetna tijela se mogu 

postavljati na iste stupove. 

Članak 186c. 

Kabeli niskonaponske elektroenergetske mreže i javne rasvjete grade se u pravilu u uličnim koridorima, 

u zelenom pojasu, a stupovi se moraju graditi na dovoljnoj sigurnosnoj udaljenosti od kolnika, 

utvrđenoj posebnim propisom.". 

 
Članak 90. 

Iza članka 187. dodaju se novi podnaslov i novi članci 187a. i 187b. koji glase: 

 

"5.4.1. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 

Članak 187a. 

(1) Na području Općine Punitovci omogućava se gradnja postrojenja koja za proizvodnju toplinske 

i/ili električne energije koriste obnovljive izvore energije. 

(2) Proizvedena električna energija bi se koristila za predaju u elektroenergetski sustav ili za vlastite 

elektroenergetske potrebe, a višak je moguće predavati u elektrodistribucijski sustav sukladno 

uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. Za omogućavanje preuzimanja viška proizvedene 

električne energije omogućava se izgradnja potrebnih elektroenergetskih postrojenja, a to su: 

rasklopna postrojenja 10(20) kV i/ili TS 10(20)/0,4 kV i potrebnih priključnih KB 10(20) kV i 

KB 0,4 kV. 
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Članak 187b. 

(1) Energetske građevine za proizvodnju i distribuciju toplinske energije projektirati i graditi prema 

posebnim propisima. 

(2) Potrebnu elektroenergetsku opremu i elektroenergetski rasplet projektirati i graditi prema posebnim 

propisima. 

(3) Solarne elektrane kao građevine osnovne namjene na neizgrađenoj građevnoj čestici moguće je 

graditi izvan građevinskih područja samo pod uvjetom ako je površina koju zauzimaju solarni 

paneli manja od 1,0 ha, a zemljište lošije kvalitete (P3-ostala obradiva tla ili PŠ-ostalo 

poljoprivredno tlo).  

(4) Pri planiranju lokacija za korištenje obnovljivih izvora energije, posebice sunčeve energije treba 

prvenstveno poticati postavljanje solarnih panela na postojeće građevine. 

(5) Smještaj lokacija za korištenje obnovljivih izvora energije planirati na način da se izbjegne 

značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže: 

– gdje je moguće, planirati lokacije izvan područja ekološke mreže; 

– pri odabiru lokacija izbjegavati područja rasprostranjenosti prirodnih staništa (šumskih, 

travnjačkih, močvarnih i vodenih) te ciljnih vrsta faune; 

– za solarne elektrane naročito treba izbjegavati područja rasprostranjenosti ciljnih vrsta ptica; 

– za vjetroelektrane treba izbjegavati područja rasprostranjenosti ciljnih vrsta šišmiša i ptica, 

 preporuča se vjetroelektrane udaljiti minimalno 5 km od područja ekološke mreže značajnih 

za očuvanje ciljnih vrsta šišmiša i ptica.". 

 
Članak 91. 

Članak 190. mijenja se i glasi: 

"(1) Širina planskih koridora za planirani lokalni - glavni distribucijski plinovod utvrđuje se sukladno 

stavcima 3. i 4. članka 6. i stavkom 1. članka 7. 

(2) Unutar planiranih koridora plinovoda nije dopuštena gradnja građevina koje se mogu graditi izvan 

granica građevinskih područja.". 

 
Članak 92. 

U članku 195. stavak 2. mijenja se i glasi: 

"Širina planskih koridora za planirane magistralne vodoopskrbne vodove utvrđuje se sukladno stavcima 

3. i 4. članka 6. i stavkom 1. članka 7." 

 

Stavak 3. mijenja se i glasi: 

"Unutar planiranih koridora plinovoda nije dopuštena gradnja građevina koje se mogu graditi izvan 

granica građevinskih područja." 

 
Članak 93. 

Članak 201. mijenja se i glasi: 

"(1)   U ovom Planu odvodnja otpadnih voda riješena je na sljedeći način: 

– za sva naselja Općine (Punitovci, Josipovac Punitovački, Jurjevac Punitovački i Krndija) 

izgrađen je glavni sustav odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje s ispustom u 

rijeku Vuku 

– kao alternativno rješenje, prema ucrtanoj trasi na kartografskom prikazu 2.F. "Odvodnja 

otpadnih voda - izvod iz PPOBŽ", sustav odvodnje za sva naselja Općine planira se priključiti 

na sustav odvodnje Grada Osijeka  

 

(2)    Do izgradnje sustava s priključkom na sustav Grada Osijeka, postojeći sustav moguće je 

rekonstruirati i  dograditi uz uvažavanje mjera zaštite tle, voda i krajobraza te mjera zaštite okoliša 

po posebnim propisima."  

 
Članak 94. 

U članku 210. stavak 2. mijenja se i glasi: 

" Za potrebe redovnog održavanja kanala melioracijske odvodnje uspostavlja se pojas za 
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održavanje u širini od 5 m od vanjskog ruba kanala uz kanale osnovne melioracijske odvodnje, 

odnosno u širini od 3 m uz kanale detaljne melioracijske odvodnje. Ako na katastarskoj čestici kanala 

nema dovoljno prostora za širinu pojasa za održavanje, isti se uspostavlja na susjednim česticama 

neovisno o tome jesu li čestice unutar ili izvan građevinskog područja. U pojasu za održavanje nije 

dopušteno podizanje zgrada, ograda i drugih građevina osim regulacijskih i zaštitnih vodnih 

gradevina." 

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 

"(5)   Gradevna čestica koja graniči s vodnim dobrom ne može se osnivati na način koji bi onemogućavao 

uređenje korita i oblikovanje inundacije za maksimalni protok vode ili pristup vodnom dobru." 

 
Članak 95. 

U članku 212. oznaka: "3.B." zamjenjuje se tekstom: "3.C. "Uređenje zemljišta i zaštita posebnih 

vrijednosti i obilježja - Izvod iz PPOBŽ".". 

 
Članak 96. 

U članku 213. stavku 3. alineji 2. tekst: "Zakonu o zaštiti prirode" zamjenjuje se tekstom: "posebnom 

zakonu koji se odnosi na zaštitu prirode". 

 
Članak 97. 

U članku 214. tekst: "Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti 

staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te mjerama za očuvanje stanišnih tipova ("Narodne 

novine", br. 7/06)" zamjenjuje se tekstom: "posebnim propisima koji se odnose na zaštitu prirode". 

 
Članak 98. 

U članku 216. stavku 2. tekst na kraju stavka: "Jurjevac Punitovački" briše se. 

 
Članak 99. 

U članku 218. stavku 4. tekst: "Konzervatorski odjel u Osijeku" zamjenjuje se tekstom: "nadležni 

konzervatorski odjel" i tekst: "Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara" zamjenjuje se tekstom: 

"posebnog zakona". 

 
Članak 100. 

Iza članka 229. tekst podnaslova 8. "OBVEZE IZRADE DETALJNIJIH PROSTORNIH 

PLANOVA" zamjenjuje se tekstom: "MJERE PROVEDBE PLANA". 

 
Članak 101. 

Iza podnaslova: "8. MJERE PROVEDBE PLANA" dodaje se novi podnaslov koji glasi: "8.1. Obveza 

izrade prostornih planova". 

 
Članak 102. 

Članak 230. mijenja se i glasi: 

 

"U obuhvatu ovog Plana na snazi je Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Josipovac 

Punitovački.". 

 
Članak 103. 

U članku 231. stavak 1. mijenja se i glasi: 

"Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Josipovac Punitovački je 

građevinsko područje gospodarske zone.". 

U stavku 2. tekst: "„Sveti Josip“ i „Centar- II. lenija“" zamjenjuje se tekstom: "Gospodarske zone 

Josipovac Punitovački". 

 
Članak 104. 

Članak 232. briše se. 

 
Članak 105. 
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Iza dosadašnjeg članka 232. dodaju se novi podnaslovi i novi članci 232a., 232b, 232c. i 232d. koji 

glase:  

"8.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera 

Članak 232a. 

Temeljem posebnog propisa Općina Punitovci nalazi se u trećoj skupini područja od posebne državne 

skrbi za koje poticajne mjere razvoja donosi Država s ciljem obnove i razvoja ratom uništenih gradova 

i naselja, gospodarstva i infrastrukture. 

8.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj ovim planom i 

građevina izgrađenih protivno ovim odredbama 

Članak 232b. 

(1) Postojeće građevine čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj u ovom Planu mogu se, do 

privođenja planiranoj namjeni, rekonstruirati u svrhu neophodnog poboljšanja uvjeta života i rada. 

(2) Pod rekonstrukcijom postojećih građevina u građevinskom području u svrhu neophodnog 

poboljšanja uvjeta života i rada podrazumijeva se: 

− sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevine, u 

postojećim gabaritima 

− dogradnja sanitarnih prostorija (WC i kupaonica s predprostorom) uz postojeću stambenu 

građevinu koja nema sanitarne prostorije, max. 10,0 m² građevinske (bruto) površine 

− dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica i garderoba s predprostorom) uz postojeću 

građevinu druge namjene (koja služi za rad i boravak ljudi i koja nema sanitarne prostorije ), 

do max.10,0 m² građevinske (bruto) površine za građevine do 100,0 m² i do 5% građevinske 

(bruto) površine za veće građevine 

− promjene unutrašnjeg prostora, bez povećanja gabarita građevine 

− izmjene ravnih krovova u kose bez mogućnosti nadogradnje nadozida, isključivo radi sanacije 

ravnog krova, uz mogućnost korištenja potkrovlja sukladno osnovnoj namjeni građevine 

odnosno namjeni utvrđenoj ovim Planom 

− prenamjena postojećeg tavanskog prostora u korisni prostor, u postojećim gabaritima, za 

namjene sukladne osnovnoj namjeni građevine odnosno namjeni utvrđenoj ovim Planom 

− ugradnja ili rekonstrukcija instalacija 

− gradnja ili rekonstrukcija komunalnih priključaka 

− uređenje građevne čestice postojeće građevine (sanacija i gradnja ograda i potpornih zidova i 

prometnih površina) u skladu s odredbama ovog Plana. 

 

(3) Građevina ili dio građevine iz stavka 1. ovog članka može promijeniti namjenu sukladno namjeni 

utvrđenoj u ovom Planu. 

Članak 232c. 

(1) Postojeće građevine, koje su izgrađene protivno uvjetima gradnje utvrđenim ovim Planom, mogu 

se rekonstruirati sukladno stavku 2. članka 232b. 

(2) Prilikom rekonstrukcije, radovi na građevini iz prethodnog stavka moraju biti usklađeni s uvjetima 

gradnje utvrđenim ovim Planom, ako je to moguće s obzirom na položaj građevine. 

(3) Ako je postojeći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) veći od dozvoljenog, isti se prilikom 

gradnje novih građevina na toj čestici može zadržati. 

(4) Građevinama iz stavka 1. ovog članka može se mijenjati namjena sukladno namjeni utvrđenoj ovim 

planom. 

Članak 232d 

(1) Rekonstrukcija postojećih gospodarskih građevina u sklopu poljoprivrednog gospodarstva za 

obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje i postojećih gospodarskih građevina za intenzivni 

uzgoj životinja, izgrađenih protivno planu, moguća je u svrhu održavanja, modernizacije, 

poboljšavanja standarda, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, usklađivanja s prostornim 

planom te priključivanja na infrastrukturu.  

(2) Rekonstrukcija postojećih građevina izvan građevinskih područja izgrađenih protivno planu, osim 

onih iz stavka 1. ovog članka, moguća je isključivo u postojećim gabaritima odnosno s njihovim 

povećanje do max. 30 cm, u svrhu održavanja, modernizacije, poboljšavanja standarda, zaštite 
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okoliša i energetske učinkovitosti. Iznimno, rekonstrukcija u svrhu  usklađivanja s prostornim 

planom te priključivanja na infrastrukturu može se izvesti i izvan postojećih gabarita. 

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, rekonstrukcijom postojećih stambenih građevina izvan 

građevinskih područja moguće je i povećanje postojeće građevinske (bruto) površine do 25%.".  

 
Članak 106. 

Iza članka 237. koji je brisan dodaju se novi podnaslov i članak 237a. koji glase:  

"10. MJERE ZAŠTITE OD RATNIH OPASNOSTI I ELEMENTARNIH NEPOGODA  

Članak 237a. 

(1) Temeljem posebnog propisa naselja općine Punitovci ne pripadaju niti jednoj kategoriji ugroženosti 

od ratnih opasnosti jer niti jedno naselje ne prelazi minimalni broj od 2.000 stanovnika te u njima 

nije obvezna izvedba skloništa, niti zaklona za sklanjanje stanovništva. 

(2) Na području općine Punitovci je utvrđen VIIº i VIIIº MCS. 

(3) Zaštita građevina od potresa provodi se projektiranjem i gradnjom građevina, sukladno posebnim 

propisima. 

(4) Položaj, projektiranje i gradnja svih građevina moraju se uskladiti s posebnim propisima zaštite od 

požara i eksplozije.". 

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 107. 

Postupci izdavanja svih upravnih akata započetih prije stupanja na snagu ove odluke završit će se sukladno 

odredbama ove odluke ili odredbama odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva, ovisno 

o tome koja je povoljnija za stranku. 
 

Članak 108. 

(1) Plan je izrađen u (6) šest primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi 

u pismohrani Izrađivača Plana. 

(2) Uvid u Plan može se izvršiti u na službenoj stranici Općine Punitovci www.punitovci.hr, u  

prostorima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punitovci, Stjepana Radića 58, Punitovci i u 

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske 

županije. 

 
Članak 109. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Punitovci. 
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Temeljem odredbi 

• članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite(„Narodne novine“ br.: 82/15., 118/18., 31/20., 20/21.); 

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

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 25. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. donosi 

 

ODLUKU 
o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Punitovci 

 

 

Članak 1. 

Odlukom o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Punitovci (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se 

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Punitovci koji je izradila „Kontrol biro“ d.o.o. za osiguranje kvalitete; Savski 

gaj, IV. put 10; 10020 Zagreb OIB: 809166160671. 

 

Članak 2. 

Osnova za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Općine Punitovci je Procjena rizika od 

velikih nesreća za Općinu Punitovci 

 

Članak 3. 

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Punitovci se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove 

Odluke. 

 

Članak 4. 

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: 021-05/21-01/1; 

Urbroj: 2121/05-01-21-3; 

Punitovci; 11. ožujak 2021. 

 

 

Predsjednik OV Općine Punitovci: 

        Zdenko Perić, dipl.ing. v.r. 
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Temeljem odredbi 

• članaka 7. stavak 1. točka 2., članka 12. stavak 3. i članka 13. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.: 76/93., 

29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.– pročišćeni tekst), 

• članka 7. stavak 1., točka 2. i članka 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br.:  

Narodne novine broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19. – pročišćeni tekst); te  

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

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 25. sjednici održanoj dana 11. ožujak 2021. donosi 

 

ODLUKU 
o osnivanju Dječjeg vrtića u Punitovcima 

 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci  predškolske dobi (u 

daljnjem tekstu: Dječji vrtić). 

Odlukom se uređuju odredbe o: 

• nazivu, sjedištu i djelatnosti Dječjeg vrtića; 

• upravljanju Dječjim vrtićem; 

• sredstvima potrebnima za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića; 

• raspolaganju imovinom Dječjeg vrtića, dobiti i pokrivanje gubitaka Dječjeg vrtića; 

• međusobnim pravima i obvezama Osnivača i Dječjeg vrtića; 

• imenovanju privremenog ravnatelja; 

• programu rada Dječjeg vrtića te načinu i uvjetima njegova ostvarivanja; 

• odgojiteljima i stručnim suradnicima; 

• uvjetima i načinu osiguranja prostora i opreme; 

• ovlastima ravnatelja Dječjeg vrtića. 

 

Članak 2. 

Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Punitovci sa sjedištem u Punitovcima, Stjepana Radića 58 (u daljnjem tekstu: 

Osnivač).  

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE 
 

Članak 3. 

Naziv dječjeg vrtića je: Dječji vrtić Zvončica. 

Sjedište Dječjeg vrtića je u Punitovcima, Stjepana Radića 58. 

 

III. DJELATNOSTI USTANOVE 
 

Članak 4. 

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi od 6 mjeseci života 

do polaska u osnovnu školu. 

Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu. 

                                                                   

Članak 5. 

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić će ostvarivati: 

• redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i 

predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i 

sposobnostima; 

• programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju; 

• programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi; 

• programe predškole; 

• programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog 

sadržaja; 

• druge programe u skladu sa potrebama djece i zahtjevima roditelja sukladne odredbama Državnog 

pedagoškog standarda. 

Programe iz ovoga članka Dječji vrtić će ostvarivati uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za 

obrazovanje. 
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IV. TIJELA USTANOVE, UPRAVLJANJE USTANOVOM I VOĐENJE 

POSLOVA 

 

UPRAVNO VIJEĆE 
Članak 6. 

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima 5 (pet) članova. 

Osnivač imenuje 3 (tri) člana Upravnog vijeće iz reda javnih radnika, 1 (jednog) člana biraju roditelji djece 

korisnika usluge, a 1 (jedan) član Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih 

suradnika Dječjeg vrtića.    

Mandat Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine, a iste osobe mogu biti ponovno imenovane i izabrane za članove 

Upravnog vijeća.                               

 

Članak 7. 

Osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama Upravno vijeće: 

• uz suglasnost Osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića, pod 

uvjetima propisanim aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića; 

• predlaže Osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića; 

• predlaže Osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića; 

• uz suglasnost Osnivača odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa; 

• sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa 

na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića; 

• uz prethodnu suglasnost Osnivača donosi statut Dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića kao javne službe; 

• donosi Kurikulum Dječjeg vrtića, do 30. rujna tekuće pedagoške godine, sukladno odredbama 

Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje  te  nadzire njihovo izvršavanje; 

• donosi godišnji plan i program rada: 

• donosi druge opće akte i obavlja  druge poslove određene zakonom,  aktom o osnivanju i statutom Dječjeg 

vrtića. 

 

RAVNATELJ  
Članak 8. 

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića. 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima 

najmanje 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.   

Ravnatelj Dječjeg vrtića bira se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće u skladu sa zakonom i 

Statutom na vrijeme od 4 (četiri) godine.  

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića. 

Ista osoba može biti ponovno imenovana. 

 

Članak 9. 

 Ravnatelj uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama: 

• predlaže godišnji plan i program rada; 

• vodi stručni rad i odgovoran je za stručni rad Dječjeg vrtića; 

• brine za provođenje odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela; 

• predlaže Kurikulum Dječjeg vrtića sukladno odredbama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski 

odgoj i obrazovanje; 

• obavlja i druge poslove utvrđene Statutom. 

 

Članak 10. 

Osnivač će za privremenog ravnatelja imenovati osobu koja ispunjava uvjete propisane ovom Odlukom a koji će 

biti ovlašten pod nadzorom Osnivača obaviti pripreme za početak rada Dječjeg vrtića, a posebno pribaviti potrebne 

dozvole za početak rada te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova. 

Osnivač može i sam obaviti pripreme za početak rada ustanove i podnijeti prijavu za upis u sudski registar.    
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ODGOJITELJSKO VIJEĆE 
Članak 11. 

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće. 

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program 

predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću. 

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju kurikuluma Dječjeg vrtića te plana i programa rada kao njegovog 

sastavnog dijela, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče 

stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom i Statutom Dječjeg vrtića. 

Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje Statutom Dječjeg vrtića. 

 

V. RADNICI DJEČJEG VRTIĆA 
 

ODGOJNO-OBRAZOVNI RADNICI I OSTALI RADNICI 
 

Članak 12. 

U Dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade 

sljedeći odgojno-obrazovni radnici:  

• odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped i rehabilitator); te 

• medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. 

Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen ispit 

i utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka. 

Osim odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću osigurava se i obavljanje administrativno-tehničke i pomoćne 

poslova, koje mogu obavljati osobe zaposlene u Dječjem vrtiću ili vanjski suradnici. 

 

Članak 13. 

Potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika potrebnih za provođenje programa Dječjeg vrtića, 

osigurat će se u skladu s mjerilima utvrđenim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i 

obrazovanja. 

 

VI. SREDSTVA ZA RAD I IMOVINA USTANOVE 
 

Članak 14. 

Sredstva za rad osigurava Osnivač iz sljedećih izvora: 

• Proračun Osnivača; 

• uplata roditelja djece korisnika usluga; 

• donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom. 

Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih zakonom 

dopuštenih izvora čine imovinu Dječjeg vrtića. 

 

Članak 15. 

Za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića osnivač je osigurao novčana sredstva i vlastiti prostor, te odgovarajuću 

opremu i didaktička sredstva koja se nalaze u istom, čime osigurava potreban prostor i opremu za trajno obavljanje 

djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada propisanim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i 

obrazovanja. 

 

VII.  MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I USTANOVE 
 

Članak 16. 

Dječji vrtić je dužan: 

• stvarati primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta; 

• dopunjavati obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostaviti djelatnu suradnju s roditeljima i 

neposrednim dječjim okruženjem; 

• prilagoditi radno vrijeme u skladu s potrebama djece i zaposlenih roditelja; 

• obavljati djelatnost za koju je osnovan; 

• najmanje jednom godišnje izvijestiti Osnivača o radu i poslovanju; 

• upisivati djecu u Dječji vrtić; 

• pravodobno izvršavati druge obveze koje ima prema Zakonu, općim aktima i odlukama osnivača. 
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Članak 17. 

Osnivač se obvezuje: 

• poduzimati sve potrebne aktivnosti za razvoj Dječjeg vrtića; 

• pružati stručnu i drugu potrebnu pomoć u vezi s poslovanjem. 

 

Članak 18. 

Na međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg vrtića koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjivat će se 

odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

VIII. NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI TE POKRIVANJE GUBITAKA 

USTANOVE 
 

Članak 19. 

U pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića te je dužan pokriti manjak prihoda nad 

rashodima u njegovom poslovanju. 

 

Članak 20. 

Dječji vrtić se ne osniva radi stjecanja dobiti, te će se eventualno ostvarena dobit koristiti isključivo za obavljanje 

i razvoj vlastite djelatnosti. 

 

Članak 21. 

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je 

vrijednost veća od 20.000,00 kuna.    

 

IX. UNUTARNJE USTROJSTVO USTANOVE 
 

Članak 22. 

Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte. 

Statutom se pobliže uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih 

programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti 

i poslovanja Dječjeg vrtića. 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo te način 

obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe. 

Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača 

a drugi opći akti donose se na način utvrđen Statutom. 

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 23. 

Dječji vrtić se osniva na neodređeno vrijeme. 

Dječji vrtić počinje s radom stjecanjem uvjeta za osnivanje i početak rada, te upisom u sudski registar ustanova, u 

skladu sa Zakonom. 

Dječji vrtić može prestati sa radom pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o ustanovama i Zakonom o 

predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

Članak 24. 

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: 021-05/21-01/1; 

Urbroj: 2121/05-01-21-4; 

Punitovci; 11. ožujak 2021. 

    

    

Predsjednik OV Općine Punitovci: 

        Zdenko Perić, dipl.ing. v.r. 
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OBRAZLOŽENJE 
 

Sukladno članku 7. stavak 1., točka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97., 

107/07., 94/13. i 98/19. – pročišćeni tekst) dječji vrtić može osnovati jedinica lokalne samouprave. 

  

Člankom 8.  narečenog Zakona utvrđeno je što mora sadržavati odluka o osnivanju dječjeg vrtića. 

 

Akt o osnivanju dostavlja se na ocjenu sukladnosti sa zakonom Ministarstvu znanosti i obrazovanja, nakon što 

stupi na snagu. 

 

Dječji vrtić osniva se kao ustanova, sukladno Zakonu o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93., 29/97., 47/99., 

35/08. i 127/19. – pročišćeni tekst). Sukladno članku 7. stavak 1. točka 2. javnu ustanovu može osnovati jedinica 

lokalne samouprave, dok je člankom 13. istoga zakona utvrđeno što mora sadržavati odluka kojom se osniva javna 

ustanova. 

 

Općina Punitovci sredstva za izgradnju dječjeg vrtića osigurala je putem prijave na Mjeru 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“. 

 

Kako bi se projekt realizirao u potpunosti, potrebno je osnovati javnu ustanovu. 

 

 

Jedinstveni upravni odjel 
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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.); 

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

Općinsko vijeće Općine Punitovci na 25. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. donosi 

 

O D L U K U 
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 30.04.2022. 
 

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: 021-05/21-01/1; 

Urbroj: 2121/05-01-21-5; 

   Punitovci; 11. ožujak 2021. 

    

    

 Predsjednik OV Općine Punitovci: 

        Zdenko Perić, dipl.ing. v.r. 
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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 25. sjednici održanoj dana 11. ožujak 2021. donosi 

 

 

 Z A K LJ U Č A K 
o uključivanju Općine Punitovci u subvencioniranje kamata  

u projektu „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ 
 

 

I. 
Općina Punitovci radi ublažavanja negativnih demografskih trendova  uključit će se u projekt Osječko-

baranjske Županije „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“. 

 

II. 
Općina Punitovci uključuje se u projekt iz točke I. ovog Zaključka sa dodatnim subvencioniranjem 

kamatne stope s 1 postotnim poenom na odobreni stambeni kredit kod poslovnih banaka sa kojima je 

Županija zaključila ugovor o poslovnoj suradnji u provođenju Projekta prvih deset godina otplate 

kredita, a za kupnju stana ili kuće na području Općine Punitovci. 
 

III. 
Međusobne odnose sa Osječko-baranjskom Županijom Općina će urediti posebnim sporazumom, za čije 

se potpisivanje ovlašćuje Općinska načelnica. 
 

IV. 
Sredstva za subvenciju kamata za provedbu Projekta bit će osigurana u Proračunu za 2021.godinu i na 

dalje kroz prvih deset godina otplate kredita. 

 

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: 021-05/21-01/1; 

Urbroj: 2121/05-01-21-6; 

   Punitovci; 11. ožujka 2021. 

    

 Predsjednik OV Općine Punitovci: 

        Zdenko Perić, dipl.ing. v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PUNITOVCI 

OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 022-05/21-01/5; 

URBROJ: 2121/05-02-21-1; 

Punitovci; 01. ožujak 2021. 

 

Na temelju članka 35b 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, 

144/20.) Općinska načelnica Općine Punitovci dana 05. ožujka 2021. godine podnosi Općinskom 

vijeću na 25. sjednici slijedeće 

    
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKE NAČELNICE 

OPĆINE PUNITOVCI ZA RAZDOBLJE 

01. srpnja 2020. - 31. prosinca 2020. 

 

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 

 

→Projekt „Snažne žene u Općini Punitovci“ – 25 žena je započelo s radom dana 01. rujna 2020. – 31. 

kolovoza 2021. 

→ U projektu LAG-a Karašica „Nastavi željeti u Petrijevcima“ zaposleno je 2 žene s područja općine 

Punitovci  

→ Prema programu „Radom za zajednicu i sebe“ zaposleno je 8 osoba (u razdoblju od 01. rujan 2020. 

do 30. studeni 2020.) s područja općine. Nastavljeno je redovito održavanje groblja, čišćenje mrtvačnica, 

crkvi i održavanje prostora oko Općine. 
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2) Dodjela novčanih potpora 

• Vatrogasno društvo Josipovac - doznaka sredstava 115.000,00kn;  

• ŠNK Omladinac Josipovac Punitovački - doznaka sredstava  – 30.000,00kn; 

• MS Josipovac Punitovački – doznaka sredstava  15.000,00 kn; 

• Udruga ribiča Karas – doznaka sredstava  27.000,00 kn; 

• NK Zrinski Jurjevac Punitovački – doznaka sredstava 30.000,00 kn; 

• MS Jurjevac Punitovački – doznaka sredstava 15.000,00 kn; 

• ŠRU Jurjevac Punitovački – doznaka sredstava 25.000,00 kn; 

• NK Slavonija Punitovci – doznaka sredstava 70.000,00 kn; 

• KUD Veseli Šokci Punitovci – doznaka sredstava 15.000,00 kn; 

• Udruga žena Punitovčanke – doznaka sredstava 15.000,00 kn; 

• Udruga ribiča Linjak – doznaka sredstava 30.000,00 kn; 

• LD Lisica Punitovci – doznaka sredstava 10.000,00 kn;  

• Osnovna škola „Josip Kozarac“ -  financiranje općinskog udjela u prehrani djece „Školski obrok 

za sve“; financiranje školskih udžbenika 51.862,80 kn; 

• Umirovljenici - poklon paketi za Božić (450 komada); 

• Dječji poklon paketi za Božić – (300 komada) 

 

3) Dodijeljene su jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu (13-ero djece); 

4) U drugih šest mjeseci pripremali smo i održali 5 sjednica Općinskog vijeća Općine Punitovci; 

5) Prijavljen i u krajnjem postupku realiziran projekt: 

- Opremanje kuhinje u Jurjevcu Punitovačkom preko LAG Karašica 

               - vrijednost cca 300.000,00 

 

ODOBRENI PROJEKTI: 

- Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II. – (odobreno 2.266.700,00kn); 

- ESF – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I. – „Pravo na život u zajednici starijih 

osoba u Općini Punitovci“ – (odobreno 1.495.275,00 kn); 

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – „Program održivog razvoja lokalne zajednice“ – 

Uređenje potkrovlja zgrade Općine Punitovci – (odobreno 200.000,00 kn) 

- Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 

– Izgradnja doma Slovaka u Josipovcu Punitovačkom - IV. faza (odobreno 150.000,00 kn) 

 

III. ZAKLJUČAK 

Podneseno Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Punitovci za razdoblje srpanj – prosinac 2020. 

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 služi 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 2020. godini.  

 

Općinska načelnica 

Jasna Matković, v.r. 
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Izdaje: Općina Punitovci 

Za izdavača: Jasna Matković, općinska načelnica 

Tisak: Općina Punitovci 


