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17. velja~e 2012.

1.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.) načelnik Općine Drenovci 31. siječnja 2012. godine donosi

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU

GLASILO IZLAZI
PO POTREBI

stručnog suradnika za računovodstvo, referenta - komunalnog redara, referenta za poslove poljoprivrede i
spremačice.

III.
Utvrđuje se da se u 2012. godini, sukladno planiranim sredstvima proračuna Općine Drenovci, na neodređeno vrijeme ne planira novo upošljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drenovci.

I.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Drenovci predviđeno je zapošljavanje devet službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Drenovci.

II.
Sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem redu
Općine Drenovci utvrđuje se da su popunjena slijedeća
radna mjesta: pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, stručnog suradnika za poslove komunalnog uređenja, referenta - administrativnog tajnika, referenta za
komunalnu naknadu, referenta za porezne poslove,

IV.
Ovaj plan će se objaviti u Službenom glasilu Općine Drenovci.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
NAČELNIK
Klasa: 011-01/12-01/1
Ur. broj: 2212/05-12-02
Drenovci, 31. siječnja 2012. godine
Načelnik:
Jakša Šestić, prof.
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2.
Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08. i
43/09.), članka 47. Statuta Općine Drenovci, Općinski
načelnik općine Drenovci 31. siječnja 2012. godine donosi

PROGRAM MJERA ZAŠTITE
PUČANSTVA OD ZARAZNIH
BOLESTI
(dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija)
za 2012. godinu

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se mjere i određuju izvršioci, te rokovi provođenja obavezne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Općine Drenovci.
Preventivno sanitarne mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Općine Drenovci u tijeku
godine provodit će se izlaganjem raznih modifikacija
zatrovanih meka akutnim i kumulativnim otrovima dva
do četiri puta godišnje u sezonskom, odnosno tromjesečnom razmaku i to u:
1. prizemnim prostorijama stambenih i poslovnih
zgrada podruma, drvarnica i prostorijama za odlaganje kućnog smeća;
2. glavnim kolektorima, priključnim kolektorima i
ostalim dijelovima kanalizacijske mreže;
3. energetskim kanalima (telefonskim elektrovodicima
i toplotnima);

U svim gore navedenim objektima dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija će se provoditi i mimo utvrđenih rokova, a prema biološkim indikacijama, odnosno
na poziv korisnika ili vlasnika objekta.

Članak 2.
O provedbenim mjerama vršit će se evidencija za
svaki objekt, a koja sadrži: adresu, ime vlasnika ili
korisnika, opis objekta, datum izlaganja meke, broj
izloženih meka.

Članak 3.
Preventivna sanitarna dezinsekcija, dezinfekcija i
deratizacija provodit će se prema planu izvođača, s kojim će se pučanstvo Općine Drenovci upoznati putem
plakatiranja, preko sredstava javnog priopćavanja ili na
neki drugi odgovarajući način.

Članak 4.
Ekipe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
moraju biti opremljene priborom za provođenje tih
mjera, primjerenim antidotom, te osposobljene za pružanje prve pomoći u slučaju trovanja.
Svaki član ekipe mora nositi higijensko-tehničku
zaštitnu odjeću.

Članak 5.

4. otvorenim vodotocima;
5. priobalnom području, plažama, kampovima;
6. parkovima i rekreacionim zonama;
7. objektima i prostorijama gdje se manipulira živežnim namirnicama;
8. stambenim objektima kad se za to pokaže potreba;
9. poduzećima gdje postoji opasnost kontaminacije
hrane, vode, prostora ili neposredne opasnosti po
ljude od strane glodara;

Obaveznu preventivnu dezinsekciju, dezinfekciju i
deratizaciju mogu provoditi organizacije zdravstva i
druge pravne osobe, te osobe koje djelatnost obavljaju
samostalno osobnim radom, ako udovoljavaju propisanim uvjetima.

Članak 6.

10. objektima zdravstvene i socijalne zaštite;
11. objektima predškolskih i školskih ustanova;
12. u svim ostalim objektima i prostorijama kod kojih
djelatnost može biti u opasnosti od strane najezde
glodara.

Po izvršenoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji
izvršioci su dužni podnijeti izvješće Općinskom načelniku.
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Članak 7.
Sredstva za provođenje ovog Programa osigurat će
se u proračunu za 2012. godinu.

Članak 8.
Nadzor nad provedbom mjera zaštite pučanstva od
zaraznih bolesti po ovom Programu u skladu s važećim
propisima vršit će organi uprave nadležni za poslove
sanitarne inspekcije.

3.
Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 50/11.), članka 47. Statuta Općine
Drenovci (Sl. vjesnik Općine Drenovci br. 5/09.)
općinski načelnik Općine Drenovci dana 10. veljače
2012. godine donosi slijedeći

PLAN NABAVE
za proračunsku 2012. godinu

Članak 9.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine, a bit će objavljen u Službenom vjesniku Općine Drenovci.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
NAČELNIK
Klasa: 022-01/12-01/24
Ur. broj: 2212/05-12-02
Drenovci, 31. siječnja 2012. godine

I.
U skladu s Proračunom Općine Drenovci za 2012.
godinu od 19. 12. 2011. godine, utvrđuje se plan nabave za proračunsku 2012. godinu.

II.
Tijekom 2012. godine provest će se nabave slijedećih roba, radova i usluga:

Načelnik:
Jakša Šestić, prof.

R.b.

Predmet nabave

Pozicija iz
proračuna

Evidenc. br.
nabave

Procjenjena
vrijednost
(bez PDV-a)

1.

Uredski materijal

14,153,187 1-BG/2012

34.146,33

2.

Električna energija

18,155,190 2-BG/2012

55,284,54

3.

16,189 3-BG/2012

6.504,06

4.

Materijal i sredstva za
čišćenje i održavanje
Motorni benzin

20,156 4-BG/2012

53.658,52

5.

Plin

19,191 5-BG/2012

21.951,21

6.

Geodetsko-katastarske
usluge - izmjera
poljoprivrednog
zemljišta
6.a Geodetsko kat. usluge
- parcelacije i dr.

32

6-BG2012

40.650,40

32 7-BG-2012

40.650,40

Planirani Planirano Dinamika
vrenenski
početak
trajanje
rok
postupka ugovora
nabave
Bagatelna 1/2012
I-XII
vrijednost
Bagatelna 1/2012
I-XII
vrijednost
Bagatelna 1/2012
I-XII
vrijednost
Bagatelna 1/2012
I-XII
vrijednost
Bagatelna 1/2012
I-XII
vrijednost
Bagatelna 1/2012
IV-X
vrijednost
Vrsta
postupka

„

1/2012

IX-X
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R.b.

Predmet nabave

7.

Evidenc. br.
nabave

Procjenjena
vrijednost
(bez PDV-a)

35,200 8-BG-2012

67.479,66

Pozicija iz
proračuna

Usluge ažuriranja rač.
baza
8. Tiskanje sl. vjenika
9. Kamen za ceste i
prijevoz
10. Održavanje javne
rasvjete
11. Javna rasvjeta el.
energija
12 Nabava računala

161,205 10-BG-2012

13 Uredski namještaj
14 Osobni automobil

162,204 11-BG-2012
163

37 9-BG-2012
53
55

-

56

-

15 Ceste i parkirališta
izgradnja
16 Izgradnja poljskih
puteva
17 Dječja igrališta

164

-

75

-

18 Pješačke staze groblja
18a Pješačke staze naselja
19 Izgradnja zida groblje
Račinovci
20 Projekti za ceste

166 13-BG-2012

20a Projekti - razni
21 Rekonstrukcija dom
kulture Đurići
22 Dom kulture Drenovci
- fasada
23 Sava Račinovci
uređenje obale
24 Izgradnja svlačionice
Račinovci
25 Izgradnja svlačionice
Pos. Podgajci
26 Izgradnja javne
rasvjete
27 Prostorni i detaljni
plan
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165 12-BG-2012

166 14-BG-2012
168
3-2010

Vrsta
postupka
„

24.390,24
„
81.300,80 Primjena
ZKG
101.626 Primjena
ZKG
162.601,60 Otvoreni
post
28.455,28 Bagatelna
vr.
20.325,20
„
138.211,36 Otvoreni
post.
406.504,00 Otvoreni
post
569.105,60
„

Planirani Planirano Dinamika
vrenenski
početak
trajanje
rok
postupka ugovora
nabave
1/2012
I-XII
1/2012
1/2012

I-XII
III-XI

1/2012

I-XII

1/2012

I-XII

1/2012

IX-X

1/2012
1/2012

10 dana

VIII-XII
X-XII

1/2012

60 dana

IV-X

1/2012

90 dana

IV-X

16.260,16 Bagatelna
vrij.
40.653,90
„

1/2012

VI-IX

1/2012

VI-IX

1/2012
1/2012

VI-IX
I-V

1/2012

I-XII

1/2012
1/2012

45 dana

I-XII
IV-VI

1/2012

45 dana

VI-IX

171

-

40.653,90
„
121.951,20 Ugovor o
izvršenju*
60.975,60 Bagatelna
vrij.
60.975,60
„
243.902,40 Otvoreni
post.
203.252,00
„

172

-

121.951,20

„

1/2012

45 dana

VI-IX

173

-

650.406,40

„

1/2012

60 dana

V-X

174

-

243.902,40

„

1/2012

60 dana

V-X

175

-

176

-

203.252,00 Ugovor o
izvršenju*
81.300,80 Ugovor o
izvršenju*

169 15-BG-2012
169 16-BG-2012
170
-

Tumač:
ZKG - Zakon o komunalnom gospodarstvu
Ugovor o izvršenju - sklopljen ugovor o javnoj
nabavi iz prethodnog proračunskog razdoblja.

1/2012

V-X

1/2012

I-XII

III.
Utvrđeni plan nabave mijenjat će se tijekom godine
u skladu s mogućnostima potrebama Općine Drenovci i
osiguranim sredstvima u Proračunu Općine.
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IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
NAČELNIK
Klasa: 400-01/12-01/1
Ur. broj: 2212/05-12-02
Načelnik:
Jakša Šestić, prof.

4.
Temeljem članka 29. stavka 1. alineja 6. Zakona o
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04.,
79/07., 38/09. i 127/10.), članka 21. stavka 2. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08. i 44/08.) i
članka 47. Statuta Općine Drenovci („Službeni vjesnik“ br. 5/09.) a sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje općine Drenovci
općinski načelnik općine Drenovci 14. veljače 2012.
godine donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERENIKA I
ZAMJENIKA POVJERENIKA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE DRENOVCI

Članak 1.

operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru
redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za
provođenje mjera civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija
i zbrinjavanje)
Zadaće povjerenika utvrđuju se Planom zaštite i
spašavanja i Planom civilne zaštite općine Drenovci,
koji je u tijeku izrade.

Članak 3.
Povjerenici civilne zaštite imenuju se za određeno
područje Općine Drenovci kako slijedi:
1. Naselje Drenovci:
- povjerenik civilne zaštite: Marija Čekić, predsjednica
MO Drenovci,
- zamjenik povjerenika civilne zaštite: Zlatko Šumanovac, član MO Drenovci.
2. Naselje Đurići:
- povjerenik civilne zaštite: Marijan Bartolović, predsjednik MO Đurići,
- zamjenik povjerenika civilne zaštite: Dražen Gulubović, član MO Đurići.
3. Naselje Račinovci:
- povjerenik civilne zaštite: Marija Franjić Pavlović, predsjednik MO Račinovci,
- zamjenik povjerenika civilne zaštite - Ilija Brnić,
član MO Račinovci.
4. Naselje Rajevo Selo:
- povjerenik civilne zaštite - Zvonko Hrubenja, predsjednik MO Rajevo Selo,
- zamjenik povjerenika civilne zaštite - Ohran Mujić,
član MO Rajevo Selo.

Ovom Odlukom imenuju se povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici na području Općine Drenovci
(u daljnjem tekstu: povjerenici).

5. Naselje Posavski Podgajci:
- povjerenik Civilne zaštite - Tomislav Pavlović, predsjednik MO Posavski Podgajci,
- zamjenik povjerenika civilne zaštite - David Antunović, član MO Posavski Podgajci.

Članak 2.

Članak 4.

Povjerenici civilne zaštite imenuju se kao potpora
za provođenje mjera zaštite i spašavanja čiji su nositelji

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasilu općine Drenovci.
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
NAČELNIK
Klasa: 022-01/12-01/29
Ur. broj: 2212/05-12-01
Drenovci, 14. veljače 2012. godine

Načelnik:
Jakša Šestić, prof.

Članak 3.
Programima prevencije obuhvaćaju se područja suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i punoljetnih osoba, zlouporabe opojnih droga, suzbijanje svih oblika kriminaliteta, osiguranje povoljnog
stanja javnog reda i mira, te opće sigurnosti građana i
imovine.

Članak 4.

5.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Drenovci
(Službeni vjesnik br. 57/09) Općinski načelnik općine
Drenovci 17. veljače 2012. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju
Općine Drenovci

Vijeće iz članka 1. ove Odluke imenuje se posebnom Odlukom općinskog načelnika općine Drenovci,
može imati do 13 članova, i u pravilu ga čine:
- općinski načelnik,
- zamjenik općinskog načelnika,
- predstavnici PU Vukovarsko-srijemske,
- prestavnici iz osnovnoškolskog obrazovanja,
- predstavnici vjerskih zajednica, liječnici,
- te druge osobe s iskustvom u prevenciji.
Predsjednik Vijeća po funkciji je općinski načelnik.
Vijeće može imati i zamjenika predsjednika.

Članak 5.
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju Općine Drenovci (u daljem tekstu; Vijeće), koje djeluje
kao koordinirajuće tijelo u provođenju zajedničkih
mjera svih sudionika u projektu i aktivnosti u prevenciji kriminaliteta i ostalih delikventnih ponašanja osobito
mladih, utvrđuje se cilj i načelni sadržaj programa rada,
određuje se sastav te način rada i osiguravanje osnovnih uvjeta za rad.

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni
red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke koje donosi Vijeće.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika
Vijeća zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Vijeća, ili
osoba koju odredi predsjednik Vijeća ako nije imenovan zamjenik predsjednika Vijeća.
Vijeće zasjeda prema potrebi.

Članak 6.
Članak 2.
Cilj Vijeća je utvrđivanje i ostvarivanje programa
prevencije na području Općine Drenovci zajedno sa
tijelima i ustanovama zaduženima za sigurnost ljudi,
imovine, javnog reda i kvalitete života građana, a s ciljem prevencije kriminaliteta i pružanja podrške nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti, davanjem inicijativa općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se
članovima Vijeća najmanje dva dana prije održavanja
sjednice.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za
to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i
na samoj sjednici.
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Članak 7.
Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća.
Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih
članova.

Jedinstveni upravni odjel općine Drenovci, kao i druga
tijela Općine Drenovci, određuju se u iznosima kako
slijedi:
- za fizičke osobe, OPG-a i obrti - 200,00 kuna,
- za pravne osobe - 500.00 kuna.

Članak 2.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove
za potrebe Vijeća obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drenovci.

Članak 9.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-01/12-01/44
Ur. broj: 2212/05-12-01
Drenovci, 17. veljače 2012. godine

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik vijeća:
Drago Klarić, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
NAČELNIK
Klasa: 022-01/12-01/33
Ur. broj: 2212/05-12-02
Drenovci, 17. veljače 2012. godine
Načelnik:
Jakša Šestić, prof.

7.
Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03.), pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/00, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11. i 90/11.) članka 29. Statuta Općine Drenovci i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Drenovci Općinsko vijeće općine Drenovci na 31. sjednici održanoj 17. veljače 2012. godine donijelo je

6.
Na temelju članka 29. Statuta Općine Drenovci i
članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća općine Drenovci, Općinsko vijeće općine Drenovci na 31. sjednici
održanoj 17. veljače 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o komunalnom doprinosu

ODLUKU
Članak 1.
Članak 1.
Troškovi postupka prisilne naplate koju provodi

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik“ br. 4/04. i 1/05.) umjesto riječi „općinsko poglavarstvo“ utvrđuju se riječi „općinski načelnik“.
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Članak 2.
Mijenja se stavak 2. članka 4. Odluke o komunalnom doprinosu te isti stavak sada glasi:
„Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa općinski načelnik može utvrditi plaćanje komunalnog doprinosa do najviše dvanaest mjesečnih obroka, a kao mjeru osiguranja obveznik je dužan dostaviti
zadužnicu.“

Članak 3.

darstva i važećim ugovorima o obavljanju komunalnih
djelatnosti s određenim koncesionarom, utvrđuje se
Plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti te se utvrđuje da Općina Drenovci u 2012. provoditi postupak davanja koncesija i to 2 koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika.

II.
Ovaj Plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2012. godinu dostavit će se ministarstvu nadležnom za financije.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasilu Općine Drenovci.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-01/12-01/43
Ur. broj: 2212/05-12-01
Drenovci, 17. veljače 2012. godine
Predsjednik vijeća:
Drago Klarić, dipl. ing.

III.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu općine Drenovci.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/12-01/10
Ur. broj: 2212/05-12-01
Drenovci, 17. veljače 2012. godine
Predsjednik vijeća:
Drago Klarić, dipl. ing.

8.
Na temelju članka 43. Zakona o koncesijama, članka 29. Statuta Općine Drenovci i članka 27. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Drenovci Općinsko vijeće
općine Drenovci na 31. sjednici održanoj 17. veljače
2012. godine donijelo je

PLAN DAVANJA KONCESIJA
iz područja komunalnih djelatnosti
za 2012. godinu

I.
U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog gospo-

9.
Na temelju članka 43. Zakona o koncesijama, članka 29. Statuta Općine Drenovci i članka 27. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Drenovci, Općinsko vijeće
općine Drenovci na 31. sjednici održanoj 17. veljače
2012. godine donijelo je

SREDNJOROČNI PLAN
DAVANJA KONCESIJA
iz područja komunalnih djelatnosti
za razdoblje 2012. - 2014. godine
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I.
U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju komunalnih
djelatnosti s određenim koncesionarom, utvrđuje se
srednjoročni Plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti na području Općine Drenovci u razdoblju od 2012. do 2014. godine.

II.
Utvrđuje se da se na području Općine Drenovci
obavljaju na zakonit način slijedeće komunalne djelatnosti na temelju koncesije - obavljanje prijevoza pokojnika (jedna koncesija) i obavljanje dimnjačarskih poslova (jedna koncesija).
Budući da 18. prosinca 2012. godine istječe ugovor
o obavljanju komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Drenovci za jednog koncesionara, te da je s jednim koncesionarom raskinut ugovor,
iz istih razloga u mjesecu listopadu 2012. godini planira se započeti postupak dodjele dvije koncesije za komunalnu djelatnost prijevoza pokojnika na području
Općine Drenovci.

III.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu općine Drenovci.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/12-01/11
Ur. broj: 2212/05-12-01
Drenovci, 17. veljače 2012. godine
Predsjednik vijeća:
Drago Klarić, dipl. ing.

10.
Na temelju članka 29. stavak 1. alineja 4. Zakona o

zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04.,
79/07., i 38/09.), članka 10. stavak 3. i 4. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08.) članka 20.
stavak 2. Pravilnika o metodologiji za izradu procjene
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne
novine“ broj: 38/08.) i članka 29. Statuta općine Drenovci, Općinsko vijeće općine Drenovci na 31. sjednici
održanoj 17. veljače 2012. donijelo je

ODLUKU
O PRIPREMI I NAČINU PROVOĐENJA
MOBILIZACIJE OPĆINSKOG STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, TIMA CIVILNE
ZAŠTITE TE NAČINU AKTIVIRANJA
OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA

I. OPĆE ODREDBE

I.
Ovom se Odlukom normativno uređuje način, priprema i provođenje mobilizacije općinskog stožera
zaštite i spašavanja i općinskog tima civilne zaštite
opće namjene (u daljnjem tekstu: Operativne snage
zaštite i spašavanja općine) kao i način provjere mjera i
postupaka za prijelaz s mirnodopskog stanja na ratnu
organizaciju ili djelovanje u izvanrednim situacijama
prirodnih, tehničko tehnoloških nesreća te terorističkih
djelovanja.

II.
Općinski Stožer za zaštitu i spašavanje u ovoj Odluci utvrđuje mjere, postupke te ljudske i materijalne
potencijale glede mobilizacije i usklađuje ih sa ostalim
subjektima koji sudjeluju u mobilizaciji.
Za pripremanje i provođenje mobilizacije odgovorni su izvršitelji mobilizacije:
1. Načelnik općinskog stožera zaštite i spašavanja
2. Članovi stožera zaštite i spašavanja
3. Zapovjednik tima CZ opće namjene
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III.
Ovom Odlukom se uređuju bitna pitanja načina i
provođenja mobilizacije:
- način primanja, prenošenja, priopćavanja i objave zapovjedi (signala) za mobilizaciju
- način aktiviranja operativnih snaga zaštite i spašavanja
- sustav i prioriteti pozivanja obveznika civilne zaštite i
davanja MTS
- aktiviranje i vođenje sustava za pozivanje
- praćenje i usmjeravanje tijeka mobilizacije
- reguliranje rasporeda na osnovi civilne zaštite
- kontrola provođenja sigurnosnih i zaštitnih mjera
- izvješćivanje o tijeku mobilizacije.

II. USKLAĐIVANJE PRIPREMA I
PROVOĐENJE MOBILIZACIJE

Broj 1

članove općinskog stožera, pročelnika Područnog ureda i Načelnika za preventivu, planiranje i nadzor.
b) Način aktiviranja operativnih snaga zaštite i spašavanja
Operativne snage aktiviraju se ovisno o vrsti ugroze, na način da se:
- pozovu rukovodeći djelatnici istih te im se priopći
zapovijed o aktiviranju i konkretne zadaće
- pozivaju se telefonom-mobitelom, ili im se fax-om
dostavlja zapovijed o aktiviranju te njihovim zadaćama,
- u slučaju nemogućnosti stupanja u kontakt, zapovijed
o aktiviranju te njihovim zadaćama, dostavlja se putem teklića (djelatnici općine),
- za aktiviranje, a ujedno i za upozoravanje stanovništva, koristit će se i sustav javnog uzbunjivanja (znak
za neposrednu opasnost)
c) Prioriteti pozivanja obveznika civilne zaštite i
obveznika davanja MTS

IV.
Tijekom priprema mobilizacije određuje se mobilizacijsko zborište, raspoređuju se obveznici, usklađuju
mjere sigurnosti i osiguranja mobilizacije, pitanja zapovijedanja i vođenja mobilizacije, mjere materijalnog,
zdravstvenog i drugog osiguranja.

Zapovjednik općinskog tima CZ opće namjene
(izvršitelj mobilizacije) i njegov zamjenik, koji je ujedno i zamjenik izvršitelja mobilizacije, prioritetno se
mobiliziraju - pozivaju. Tek nakon njih pozivaju se
obveznici raspoređeni u tim civilne zaštite opće namjene.
d) Aktiviranje i vođenje sustava za pozivanje

V.
Sva pitanja iz prethodne točke ove Odluke usklađuju se s koordinativnim tijelom koje ih razrađuje u okviru svojih zadaća. Izvadci iz Plana usklađivanja dostavljaju se općinskom stožeru zaštite i spašavanja.
a) Sustav primanja, prenošenja, priopćavanja i objave zapovjedi (signala) za mobilizaciju
Ukoliko Načelnik općine samostalno ne reagira i
pokrene mobilizaciju operativnih snaga na području
svoje općine, a isto ne poduzme niti Župan Vukovarsko-srijemske županije, zapovijed izdaje Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
Operativno dežurstvo Područnog ureda (ZC 112.),
po prijemu naloga - signala za mobilizaciju, uzbunjuje

Općina Drenovci, za potrebe mobilizacije (aktiviranja) svih struktura u sustavu zaštite i spašavanja opredjeljuje se za:
- sustav pozivanja putem ŽC 112 Vukovar
- sustav pozivanja putem teklićke službe,
- sustav međusobnog pozivanja.
Načelnik općine aktivira sustav za pozivanje i koordinira svim aktivnostima u vođenju sustava.
Zamjenik načelnika općine kao načelnik stožera zaštite i spašavanja, nakon dolaska u sjedište, telefonom
poziva ostale članove stožera prema popisu u prilogu,
ovisno o utvrđenom sustavu pozivanja stožera.
Po pristizanju članova općinskog stožera zaštite i
spašavanja, istima se priopćuje zapovijed za mobilizaciju. Kada se izda zapovijed za mobiliziranje općin-
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skog tima CZ opće namjene, zapovjednik tima postupa
po slijedećem (teklićka služba):
1. Poziva telefonom zamjenika zapovjednika općinskog tima CZ opće namjene i priopćuje mu zapovijed-signal za mobilizaciju pripadnika civilne zaštite
2. Zamjenik zapovjednika općinskog tima CZ opće
namjene (ujedno zamjenik izvršitelja mobilizacije)
izuzima pozive pripadnika CZ iz kase radne prostorije općine
3. Pozivi za mobilizaciju se sravnjuju sa ažuriranim
spiskom i potom uručuju teklićima
4. Navedeni teklići raznose i uručuju pozive pripadnicima civilne zaštite po adresama stanovanja
Neuručeni pozivi i dostavnice uručenih dostavljaju
se u Područni ured za zaštitu i spašavanje (Odjel za
preventivu, planiranje i nadzor) na daljnju nadležnost.
e) Praćenje i usmjeravanje tijeka mobilizacije
Praćenje tijeka mobilizacije vrši Načelnik općinskog stožera zaštite i spašavanja prema mobilizacijskom podsjetniku (u prilogu) preko rukovodećih djelatnika operativnih snaga zaštite i spašavanja, zapovjednika i zamjenika zapovjednika općinskog tima CZ opće
namjene i povjerenika civilne zaštite, koji na prigodan
način (telefonom, fax-om, e-mailom ili teklićem) izvješćuju o dinamici aktiviranja i angažiranju, odnosno o
pristizanju obveznika civilne zaštite na mobilizacijsko
zborište te davatelja materijalno-tehničkih sredstava.
Za učinkovito i plansko provođenje mobilizacije
osigurano je jedinstveno i neprekidno usmjeravanje tijeka mobilizacije koje obuhvaća:
- postupanje po operativnim dijelovima Plana mobilizacije;
- pravovremeno prenošenje Zapovjedi za mobilizaciju;
- aktiviranje i vođenje teklićkog sustava;
- praćenje i usmjeravanje tijeka mobilizacije i poduzimanje mjera za učinkovito provođenje mobilizacije;
- kontrolu provođenja sigurnosnih i zaštitnih mjera;
- izvješćivanje o tijeku mobilizacije.

ređeni u tim civilne zaštite opće namjene, a prema
dužnosti, sposobnostima i znanjima u stožer za zaštitu i
spašavanje.
U civilnu zaštitu su još raspoređeni vojni obveznici
koji su odslužili civilni vojni rok, a mogu i žene na
dobrovoljnoj osnovi.
g) Materijalno, zdravstveno i druga osiguranja mobilizacije
Prilikom planiranja logističkog osiguranja mobilizacije, prioritetno se oslanjati na vlastite izvore u prvim
trenucima mobilizacije, a ono obuhvaća:
- prometno osiguranje
- tehničko osiguranje
- osiguranje ishrane, smještaja i druge potrebe
- osiguranje zdravstvene zaštite
Logističko osiguranje (tehničko, ishrana i smještaj)
organizirati iz mjesnih izvora, zdravstveno osiguranje
preko medicinske ustanove (ambulante), a prometno
vlastitim voznim parkom.
Po završetku mobilizacije, svi dokumenti korišteni
u njenom provođenju, se uništavaju, osim dokumenata
za daljnji rad.
h) Izvješćivanje o tijeku mobilizacije
Načelnik stožera za zaštitu i spašavanje prenosi
izvješće o tijeku aktiviranja i mobilizacije, dobiveno od
rukovoditelja operativnih snaga, izvršitelja mobilizacije
i njegovog zamjenika (zapovjednika i zamjenika zapovjednika tima CZ opće namjene) neposredno sa
terena, načelniku općine, a on ga prosljeđuje Načelniku
odjela za preventivu, planiranje i nadzor u Područnom
uredu Vukovar.
Pored redovnih izvješća, u slučajevima kada u
tijeku mobilizacije dođe do poremećaja mobilizacije,
tijela civilne zaštite, koja provode mobilizaciju (općinski stožer za zaštitu i spašavanje), su dužni slati izvanredna (dodatna) izvješća.

f) Reguliranje rasporeda na osnovi civilne zaštite
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Vojne obveznike u civilnoj zaštiti, na zahtjev Načelnika općine, preko Područnog ureda (Odjel za preventivu, planiranje i nadzor), raspoređuje MORH Odsjek za poslove obrane Vukovar.
Obveznici civilne zaštite su traženi imenom i raspo-

VI.
Općinski Stožer za zaštitu i spašavanje je dužan, za
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izvršavanje zadaća utvrđenih Planom mobilizacije, osposobljavati i uvježbavati izvršitelja mobilizacije i njegovog zamjenika, snage za njegovo provođenje (tekliće) i ljudstvo raspoređeno prema osobnom ustroju.
Osposobljavanje i uvježbavanje se provodi sustavno
po vlastitom planu ili na temelju zahtjeva Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje Vukovar

11.
Na temelju članka 4. i 15. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11. i 90/11.), članka 29. Statuta Općine Drenovci i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Drenovci, Općinsko vijeće općine Drenovci na 31.
sjednici održanoj 17. veljače 2012. godine donijelo je

VII.
Temeljem ove Odluke, a na osnovu izvoda iz iste,
na razini lokalne samouprave (općine), svoje Odluke o
pripremi i provođenju mobilizacije izrađuju pravne
osobe:

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete
na području Općine Drenovci u 2012. i 2013. godini

- koje svojom djelatnošću mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i okoliš,
- čija je djelatnost vezana za opskrbu vodom i energijom,
- koje proizvode, prevoze, prerađuju, skladište i postupaju s opasnim tvarima,
- kojima su utvrđene posebne zadaće za provedbu zaštite i spašavanja,
- redovnih službi i djelatnosti vlasnici i korisnici javnih
objekata (kazališta, kina, poslovne zgrade, robne kuće, putnički terminali, škole, športski objekti) korisnici objekata kritične infrastrukture (objekti u kojima se
obavlja djelatnost od osobitog značaja za opskrbu
energijom, hranom, vodom, transport, telekomunikacije čijim bi se prestankom rada narušilo ili onemogućilo funkcioniranje jedinice lokalne samouprave.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-01/12-01/39
Ur. broj: 2212/05-12-01
Drenovci, 17. veljače 2012. godine
Predsjednik vijeća:
Drago Klarić, dipl. ing.

1. Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na području Općine Drenovci u 2012. i
2013. godini, a prema odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu na temelju pisanog
Ugovora obavljati u Općini Drenovci izabire se obrt
Elektro Marko Županja.
2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti iz točke
1. ove Odluke utvrdit će se Ugovorom o povjeravanju
poslova između Općine Drenovci i obrta Elektro Marko Županja.
Obrazloženje
Općina Drenovci je sukladno Odluci o komunalnim
djelatnostima koje se mogu na temelju pisanog ugovora obavljati u Općini Drenovci provela postupak prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Drenovci u 2012. i 2013. godini, te je pozvala slijedeće ponuditelje da dostave ponude, i to: Bošković d.o.o. Vinkovci, Ružina 13, Elektro Čop d.o.o. Županja, Breščanski d.o.o. Vinkovci, Elektro Marko, Županja, El-telfriz d.o.o. Vinkovci, i Hidro - voda Lipinčić d.o.o. Drenovci.
Od pozvanih pristigle su ponude Elektro Marko Županja, EL-TEL-FRIZ d.o.o. Vinkovci i Elektro Čop
d.o.o. Županja. Kriterij za odabir ponuda je ponuda s
najnižom cijenom usluge.
Razmatrajući pristigle ponude, a prema kriterijima
iz Odluke utvrđeno je da ponuda Elektro Marko Županja ispunjava kriterije, te je u postupku utvrđeno da
je ponuda s najnižom cijenom.
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Također je u postupku utvrđeno da ponuditelj ima
sposobnost za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Drenovci na temelju dostavljenih podataka te je odlučeno kao u izreci
ove Odluke.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1.
ove Odluke pobliže će se utvrditi Ugovorom o povjeravanju poslova.

Stranica 13

1. Za obavljanje komunalne djelatnosti - nabava i
prijevoz kamena za održavanje nerazvrstanih općinskih
cesta na području Općine Drenovci u 2012. godini, a
prema Odluci o komunalnim djelatnostima koje se
mogu na temelju pisanog Ugovora obavljati u Općini
Drenovci izabire se društvo Jet-Set d.o.o. Vrbanja.
2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti iz točke
1. ove Odluke utvrdit će se Ugovorom o povjeravanju
poslova između Općine Drenovci i društva Jet-Set
d.o.o. Vrbanja.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se
može podnijeti tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana dostave ove Odluke.
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu
Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno, a
može se izjaviti i usmeno na zapisnik.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/12-01/383
Ur. broj: 2212/05-12-01
Drenovci, 17. veljače 2012. godine
Predsjednik vijeća:
Drago Klarić, dipl. ing.

12.
Na temelju članka 4. i 15. Zakona o komitnalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 1104, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11. i 90/11.), članka 29. Statuta Općine Drenovci i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Drenovci, Općinsko vijeće općine Drenovci na 31.
sjednici održanoj 17. veljače 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti - nabava i prijevoz kamena
za održavanje nerazvrstanih općinskih cesta
u 2012. godini

Obrazloženje
Općina Drenovci je sukladno Odluci o komunalnim
djelatnostima koje se mogu na temelju pisanog ugovora obavljati u Općini Drenovci provela postupak prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti
- nabava i prijevoz kamena za održavanje nerazvrstanih
općinskih cesta na području općine Drenovci u 2012.
godini, te je pozvala slijedeće ponuditelje da dostave
ponude, i to: Cestorad d.d. Vinkovci, Stjepan Begović,
K. Zvonimira 25c, Cerna, Jet-Set d.o.o. Vrbanja, IGM
Radlovac Orahovica i Kamenolom Gradac Našice.
Od pozvanih pristigle je ponuda Jet-Set d.o.o.
Vrbanja.
Razmatrajući pristiglu ponudu, a prema kriterijima
iz Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
na temelju pisanog ugovora obavljati u Općini utvrđeno da ista ispunjava kriterije.
Također je u postupku utvrđeno da ponuditelj ima
sposobnost za obavljanje komunalnih poslova - nabave
i prijevoz kamena za održavanje nerazvrstanih općinskih cesta na području Općine Drenovci u 2012. godini, na temelju dostavljenih podataka te je odlučeno kao
u izreci ove Odluke.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1.
ove Odluke pobliže će se utvrditi Ugovorom o povjeravanju poslova.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se
može podnijeti tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana dostave ove Odluke.
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu
Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/12-01/382
Ur. broj: 2212/05-12-01
Drenovci, 17. veljače 2012. godine
Predsjednik vijeća:
Drago Klarić, dipl. ing.

13.
Na temelju Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Općine Drenovci i sukladno članku 32. stavku 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“, broj 152/08. i 63/11.), članku 29. Statuta Općine Drenovci i članku 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Drenovci, Općinsko vijeće Općine Drenovci
na 31. sjednici održanoj 17. veljače 2012. godine donijelo je

II.
Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku
od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a
za svaku sljedeću zakupnina se plaća do 30. lipnja te
godine.
Ako je zakupac u posjedu poljoprivrednog zemljišta
iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj naknadi za korištenje zemljišta.
Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se
revalorizacija zakupnine sukladno članku 75. stavku 2.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke daje
se u zakup do pet godina.

III.
Na temelju ove Odluke načelnik Općine Drenovci i
podnositelj najpovoljnije ponude sklopit će ugovor o
zakupu.

Obrazloženje

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine
Drenovci na području Općine Drenovci

I.
Prihvaćaju se kao najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Drenovci na području Općine Drenovci, u k.o. Drenovci, kako
slijedi:
- natječajni broj 1, k.č.br. 1187/2, površine 5,0117 ha,
početna cijena od 2.658,21 kune: ponuda Mije Kurbanović u visini od 5.316,42 kune,
- natječajni broj 2, k.č.br. 1199/6, površine 0,8983 ha,
početna cijena od 476,46 kuna: ponuda Mije Kurbanović u visini 952,92 kune,
- natječajni broj 3, k.č.br. 1136/2, površine 4,2027 ha,
početna cijena od 2.229,11 kuna: ponuda Zvonka
Vilić u visini od 4.458,22 kuna.

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine
Drenovci na području Općine Drenovci Klasa: 32001/11-01/54, Urbroj: 2212/05-11-01 od 19. rujna 2011.
godine Općinsko vijeće Općine Drenovci objavilo je
21. studenoga 2011. godine u „Glasu Slavonije“ javni
natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta.
Predmetni javni natječaj raspisan je za površinu od
10,1127 ha, po ukupnoj početnoj cijeni od 5.363,78
kune.
Na javni natječaj pristiglo je 19 ponuda.
Ovom Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, za
isti predmetni javni natječaj, obuhvaćeno je 10,1127
ha, po ukupnoj postignutoj cijeni 10.727,56 kune.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 320-01/12-01/7
Ur. broj: 2212/05-12-01
Drenovci, 17. veljače 2012. godine
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Predsjednik vijeća:
Drago Klarić, dipl. ing.

14.
Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 152/08.
i 63/11.), članka 29. Statuta Općine Drenovci i članka
27. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Drenovci,
Općinsko vijeće Općine Drenovci na 31. sjednici održanoj 17. veljače 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Drenovci

I.
Prihvaćaju se kao najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenovci, u k.o. Drenovci.
kako slijedi:
- natječajni broj 1, k.č.br. 1137, površine 11,3406 ha,
početna cijena od 6.015,05 kuna: ponuda Ante Sadrić
u visini od 10.000,00 kuna.
- natječajni broj 2, k.č.br. 830/2, 832, 834/2, površine
3,1341 ha, početna cijena od 1.662,33 kuna: ponuda
Mije Kurbanović u visini od 3.324,66 kuna.
- natječajni broj 3, k.č.br. 1199/1, površine 3,2421 ha,
početna cijena od 1.719,61 kuna: ponuda Mirka
Mandić od 3.439,22 kuna.

II.
Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku
od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a
za svaku sljedeću zakupnina se plaća do 30. lipnja te
godine.

Ako je zakupac u posjedu poljoprivrednog zemljišta
iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj naknadi za korištenje zemljišta.
Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se
revalorizacija zakupnine sukladno članku 75. stavku 2.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke daje
se u zakup do pet godina.

III.
Na temelju ove Odluke i na nju dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, načelnik Općine Drenovci i podnositelj najpovoljnije ponude sklopit će ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
koji je prethodno dalo mišljenje nadležno županijsko
državno odvjetništvo.

Obrazloženje
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenovci Klasa:
320-01/11-01/54, Urbroj: 2212/05-11-01 od 19. prosinca 2011. godine Općinsko vijeće Općine Drenovci objavilo je 12. siječnja 2012. godine u „Glasu Slavonije“
javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta.
Predmetni javni natječaj raspisan je za površinu od
17,7168 ha po ukupnoj početnoj cijeni od 9.396,99
kune.
Na javni natječaj pristiglo je 20 ponuda.
Ovom Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, za
isti predmetni javni natječaj, obuhvaćeno je 17,7168
ha, po ukupnoj postignutoj cijeni 16.736,88 kuna.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 320-01/12-01/8
Ur. broj: 2212/05-12-01
Drenovci, 17. veljače 2012. godine
Predsjednik vijeća:
Drago Klarić, dipl. ing.
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Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 152/08. i
63/11.). članka 29. Statuta Općine Drenovci i članka
27. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Drenovci,
Općinsko vijeće Općine Drenovci na 31. sjednici održanoj 17. veljače 2012. godine donijelo je

Ako je zakupac u posjedu poljoprivrednog zemljišta
iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj naknadi za korištenje zemljišta.
Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se
revalorizacija zakupnine sukladno članku 75. stavku 2.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke daje
se u zakup do pet godina.

ODLUKU

III.

15.

o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Drenovci

I.
Prihvaćaju se kao najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenovci kako slijedi:
a) katastarska Općina Drenovci
- natječajni broj 1, k.č.br. 1517/2, površine 2,5801 ha,
početna cijena od 1.140,40 kuna: ponuda u visini
2.280,80 kuna, ponuda Stjepana Oreški,
b) katastarska Općina Posavski Podgajci
- natječajni broj 2, k.č.br. 866/1, površine 16,2195 ha,
početna cijena od 7.169,02 kuna: ponuda Josipa Lukačević u visini od 14.438,04 kuna,
c) katastarska Općina Račinovci
- natječajni broj 4, k.č.br. 1056/1, površine 1,7948 ha,
početna cijena od 1.134,31 kune: ponuda Stjepana
Agić u visini od 1.200,00 kuna.

II.
Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku
od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a
za svaku sljedeću zakupnina se plaća do 30. lipnja te
godine.

Na temelju ove Odluke i na nju dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, načelnik Općine Drenovci i podnositelj najpovoljnije ponude sklopit će ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
koji je prethodno dalo mišljenje nadležno županijsko
državno odvjetništvo.

Obrazloženje
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenovci Klasa:
320-01/11-01/53, urbroj: 2212/05-11-01 od 12. kolovoza 2011. godine, Općinsko vijeće Općine Drenovci objavilo je 21. studenoga 2011. godine u „Glasu Slavonije“ javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta.
Predmetni javni natječaj raspisan je za površinu od
24,3357 ha po ukupnoj početnoj cijeni od 11.097,38
kune.
Na javni natječaj pristiglo je 10 ponuda.
Ovom Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, za
isti predmetni javni natječaj, obuhvaćeno je 20,5944
ha, po ukupnoj cijeni 17.918,84 kune.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 320-01/12-01/9
Ur. broj: 2212/05-12-01
Drenovci, 17. veljače 2012. godine
Predsjednik vijeća:
Drago Klarić, dipl. ing.
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SLUŽBENI VJESNIK - Službeno glasilo Općine Drenovci
Izdavač: Općina Drenovci, Drenovci, Toljani 1
Odgovorni urednik: Stjepan Abramović, Drenovci, Toljani 1
Tisak: „ZEBRA”, Vinkovci

Broj 1

