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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) suradnji (“Narodne 

novine”, broj 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 i 144/20), članka 12. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 

76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 7. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 28. Statuta 

Općine Gundinci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 14/21), Općinsko 

vijeće Općine Gundinci, na 12.  sjednici održanoj 27. veljače 2023. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o osnivanju Dječjeg vrtića “Vila Zvončica” 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o 

djeci rane i predškolske dobi pod nazivom: Dječji vrtić “Vila Zvončica” (u daljnjem tekstu: 

Dječji vrtić). 

Sjedište Dječjeg vrtića je u Donjim Andrijevcima, Trg kralja Tomislava 13. 

Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova. 

Članak 2. 

Osnivači Dječjeg vrtića su: 

1. Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci, OIB: 

28037558650 

2. Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, OIB: 

75466648116 

3. Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja 4A, Sikirevci, OIB: 58216299647 

4. Općina Gundinci, Stjepana Radića 4, Gundinci, OIB: 15032925247 

5. Općina Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 63, Slavonski Šamac, OIB: 

99375444553 

6. Općina Trnava, Ivana Meštrovića 2, Trnava, OIB: 87769903388 (u daljnjem 

tekstu: Osnivači). 

Članak 3. 

Matični objekt nalazi se u sjedištu Dječjeg vrtića u Donjim Andrijevcima, Trg kralja 

Tomislava 13. 

O promjeni naziva i sjedišta Dječjeg vrtića odlučuju Osnivači. 

Područni odjeli Dječjeg vrtića su: 

1. Područni odjel “Medenjak” sa sjedištem u Velikoj Kopanici, Vladimira Nazora 1. 

2. Područni odjel “Sunčana” sa sjedištem u Sikirevcima, Vladimira Nazora 1. 
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3. Područni odjel “Trnoružica” sa sjedištem u Gundincima, Stjepana Radića 2. 

4. Područni odjel “Vitez” sa sjedištem u Slavonskom Šamcu, Kralja Zvonimira 65. 

5. Područni odjel “Bobica” sa sjedištem u Trnavi, Ivana Meštrovića 26. 

Područni odjeli iz stavka 2. ovog članka nemaju pravnu osobnost.  

II. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA 

Članak 4. 

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i 

predškolske dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu. 

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

službu.  

Članak 5. 

U Dječjem vrtiću ostvaruju se sljedeći programi: 

− redoviti program 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, 

− programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 

− programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi, 

− programi predškole, 

− programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, 

vjerskog i sportskog sadržaja, 

− druge programe u skladu sa potrebama djece i zahtjevima roditelja sukladne 

odredbama Državnog pedagoškog standarda. 

Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima 

roditelja, a sve sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: 

Zakon) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe. 

Programe iz stavka 1. i 2. ovog članka Dječji vrtić ostvaruje uz prethodnu suglasnost 

središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove obrazovanja. 

III. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM 

 UPRAVNO VIJEĆE 

Članak 6. 

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.  

Upravno vijeće ima sedam članova: predsjednika i šest članova. 

Pet članova Upravnog vijeća imenuju Osnivači iz reda javnih radnika, jednog člana 

biraju roditelji djece korisnika usluga a jednog člana bira se tajnim glasovanjem iz reda 

odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića. 



 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE GUNDINCI Broj: 1/2023 

4 
 

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, a iste osobe mogu biti ponovno 

imenovane i izabrane za članove Upravnog vijeća. 

Sastav, način izbora odnosno imenovanja njegovih članova, način rada i donošenja 

odluka Upravnog vijeća uređuje se Statutom Dječjeg vrtića. 

Članak 7. 

Upravno vijeće, osim prava i obveza utvrđenih zakonom, obavlja poslove: 

− odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod 

uvjetima propisanim aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića, uz suglasnost 

Osnivača Dječjeg vrtića, 

− predlaže Osnivačima statusne promjene Dječjeg vrtića, 

− predlaže Osnivačima promjenu naziva Dječjeg vrtića, 

− donosi Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, uz suglasnost 

Osnivača, 

− donosi kurikulum Dječjeg vrtića te nadzire njegovo izvršenje, 

− donosi godišnji plan i program rada, 

− odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača, 

− donosi druge opće akte sukladno zakonu, 

− odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja Dječjeg 

vrtića, sukladno odredbama zakona, 

− razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovom Odlukom, 

Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića. 

 RAVNATELJ 

Članak 8. 

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića. 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen studij odgovarajuće vrste 

za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u Dječjem vrtiću sukladno 

zakonu, ima položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika osim ako nema obvezu 

polaganja stručnog ispita sukladno zakonu i ima najmanje pet godina radnog iskustva u 

predškolskoj ustanovi na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika. 

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće u skladu 

sa zakonom i Statutom. 

Ravnatelja imenuju i razrješavaju Osnivači na prijedlog Upravnog vijeća.  

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet godina s mogućnošću da ista osoba bude 

ponovno imenovana. 

Članak 9. 

Ravnatelj, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama, obavlja poslove: 

− predlaže Kurikulum Dječjeg vrtića kojim se utvrđuje: program rada, namjena 

programa, nositelji programa, način ostvarivanja, vremenik aktivnosti i način 

vrednovanja, 
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− predlaže godišnji plan i program rada, 

− vodi i odgovoran je za stručni rad Dječjeg vrtića, 

− provodi odluke Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela, 

− obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom. 

Članak 10. 

Do imenovanja ravnatelja temeljem javnog natječaja Osnivač će posebnom odlukom 

imenovati privremenog ravnatelja. 

Privremeni ravnatelj je ovlašten za obavljanje pripremnih radnji i ostalih poslova u 

vezi s osnivanjem i poslovanjem Dječjeg vrtića kao samostalne ustanove, a posebno pribaviti 

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

 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 i 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 poslove utvrđene zakonom i Statutom Dječjeg vrtića. 

Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se određuju Statutom Dječjeg 

vrtića. 

 RADNICI VRTIĆA 

Članak 12. 

Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o 

djeci u Dječjem vrtiću rade odgojno-obrazovni radnici. Odgojno-obrazovni radnici moraju 

imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu 

sposobnost za obavljanje poslova. 

U Dječjem vrtiću rade i druge osobe koje će obavljati administrativno-tehničke i 

pomoćne poslove odnosno drugi radnici. 

Potreban broj odgojno-obrazovnih radnika i ostalih radnika potrebnih za provođenje 

programa Dječjeg vrtića, osigurati će se u skladu s mjerilima utvrđenim Državnim 

pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada određuju se radna mjesta, stručni i 

drugi uvjeti te broj izvršitelja za pojedino radno mjesto. 
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IV. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA 

Članak 13. 

Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte. 

Statutom Dječjeg vrtića pobliže se uređuju: ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja 

pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno 

vrijeme Dječjeg vrtića, 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 Dječjeg vrtića kao javne službe donosi 

Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača. 

Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa zakonom i Statutom.  

Druge opće akte donosi Upravno vijeće na način propisan Statutom ako zakonom ili 

Statutom nije propisano da ih donosi ravnatelj ili Odgojiteljsko vijeće. 

V. FINANCIRANJE I IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA 

Članak 14. 

 Za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića sredstva se osiguravaju: 

− u proračunu Osnivača, 

− uplatama roditelja djece korisnika usluga, 

− iz drugih zakonom dopuštenih izvora. 

Članak 15. 

Sredstva za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića osigurati će Osnivači u ukupnom 

iznosu od 79.633,68 eura odnosno svaki Osnivač pojedinačno u iznosu od 13.272,28 eura. 

Članak 16. 

Dječji vrtić nema za cilj stvaranje dobiti već obavljanje djelatnosti odgoja i 

obrazovanja. 

Eventualno ostvarenu dobit Dječji vrtić će koristiti isključivo za obavljanje i razvoj 

svoje djelatnosti. 

Članak 17. 

Sredstva za rad koja osiguravaju Osnivači te sredstva stečena pružanjem usluga ili 

sredstva pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Dječjeg vrtića. 

U slučaju da Dječji vrtić posluje s gubitkom Osnivači se obvezuju da će pokriti taj 

gubitak. 
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Članak 18. 

U pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cijelom svojom imovinom. 

Osnivači solidarno i neograničeno odgovaraju za obveze Dječjeg vrtića te su dužni 

pokriti manjak prihoda nad rashodima u njegovom poslovanju u jednakim dijelovima. 

Članak 19. 

Osnivači će osigurati prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti sukladno 

standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog 

obrazovanja. 

Prostor za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića u vlasništvu je Osnivača. 

Didaktičku opremu osiguravaju Osnivači iz vlastitih sredstava. 

Članak 20. 

Ravnatelj može stjecati, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu bez 

suglasnosti Upravnog vijeća u vrijednosti do 3.000,00 eura. 

Upravno vijeće može stjecati, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu bez 

suglasnosti Osnivača u vrijednosti do 13.000,00 eura. 

Za stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje nekretnina i druge imovine u vrijednosti 

većoj od iznosa iz stavka 2. ovog članka potrebna je suglasnost Osnivača. 

VI. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I DJEČJEG VRTIĆA  

Članak 21. 

Obveze Dječjeg vrtića su: 

− 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 zaposlenika roditelja, 

− obavljati djelatnost za koju je osnovan, 

− jednom godišnje izvijestiti Osnivača o radu i poslovanju, 

− obavljati upis djece u Dječji vrtić, 

− dostaviti Statut na suglasnost Osnivačima, 

− izvršavati obveze koje ima prema zakonu, općim aktima i odlukama Osnivača. 

Članak 22. 

Obveze Osnivača su: 

− poduzimati sve potrebne aktivnosti za razvoj Dječjeg vrtića, 

− redovito osiguravati financijska sredstva za rad Dječjeg vrtića, 

− pružati stručnu i drugu potrebnu pomoć u vezi s poslovanjem Dječjeg vrtića 
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Članak 23. 

Na međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg vrtića koja nisu uređena ovom 

Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju. 

VII. OSNIVANJE, POČETAK RADA I PRESTANAK RADA DJEČJEG VRTIĆA 

  Članak 24. 

Dječji vrtić osniva se na neodređeno vrijeme. 

Međusobna prava i obveze izvršna tijela Osnivača uredit će posebnim ugovorom 

sukladno zakonu. 

Članak 25. 

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

sudski registar ustanova, u skladu s zakonom. 

Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima i na način propisan Zakonom o 

ustanovama i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Članak 26. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Gundinci“. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GUNDINCI 

 

KLASA: 601-02/23-01/1      PREDSJEDNICA 

URBROJ: 2178-05-02-23-2       Marija Kadić,v.r. 

Gundinci, 27. veljače 2023. 
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Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne 

Novine", broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 28. Statuta Općine Gundinci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 14/21), Općinsko vijeće Općine 

Gundinci, na 12.  sjednici održanoj 27. veljače  2023 . godine, donosi 

 

Plan mreže dječjih vrtića 

na području Općine Gundinci 

 

I. UVOD 

 

Članak 1. 

 

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Gundinci utvrđuju se dječji vrtići u 

kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, objekti u kojima se provode 

programi predškolskog odgoja i obrazovanja, te razvoj mreže dječjih vrtića na području 

Općine Gundinci u skladu sa potrebama građana Općine Gundinci. 

 

Članak 2. 

 

Općina Gundinci ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na 

svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja. 

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih 

kapaciteta za djecu s područja Općine Gundinci u ustanovama predškolskog odgoja i 

financiranjem ekonomske cijene redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja 

sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Gundinci. 

 

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA 

 

Članak 3. 

Na području Općine Gundinci  djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja provodit  

će predškolska ustanova Dječji vrtić „VILA ZVONČICA“ iz Donjih Andrijevaca, Trg kralja 

Tomislava 13. 

Dječji vrtić iz stavka 1. ovog članka je u postupku osnivanja od strane Osnivača: 

7. Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci, OIB: 

28037558650 

8. Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, OIB: 

75466648116 

9. Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja 4A, Sikirevci, OIB: 58216299647 

10. Općina Gundinci, Stjepana Radića 4, Gundinci, OIB: 15032925247 

11. Općina Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 63, Slavonski Šamac, OIB: 

99375444553 

12. Općina Trnava, Ivana Meštrovića 2, Trnava, OIB: 87769903388 (u daljnjem 

tekstu: Osnivači). 



 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE GUNDINCI Broj: 1/2023 

10 
 

 

Članak 4. 

 

Područni odjeli Dječjeg vrtića iz članka 3. stavka 1. su: 

6. Područni odjel “Medenjak” sa sjedištem u Velikoj Kopanici, Vladimira Nazora 1. 

7. Područni odjel “Sunčana” sa sjedištem u Sikirevcima, Vladimira Nazora 1. 

8. Područni odjel “Trnoružica” sa sjedištem u Gundincima, Stjepana Radića 2. 

9. Područni odjel “Vitez” sa sjedištem u Slavonskom Šamcu, Kralja Zvonimira 65. 

10. Područni odjel “Bobica” sa sjedištem u Trnavi, Ivana Meštrovića 26. 

 

Članak 5. 

 

Program predškolskog odgoja i obrazovanja će se provodit u tri grupe u područnom 

odjelu „Trnoružica“ sa sjedištem u Gundincima, Stjepana Radića 2 od čega će jedna grupa 

djelovati pod programom predškole. 

 

 

III.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 6. 

 

Ovaj Plan mreže može se dopunjavati osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa 

zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim pedagoškim 

standardom predškolskog odgoja i naobrazbe odnosno otvaranjem novih područnih objekata 

dječjih vrtića, uključujući i njihovo proširivanje. 

 

Članak 7. 

 

Ovaj Plan će se dostaviti Brodsko-posavskoj županiji, a u svrhu usklađivanja Plana 

mreža dječjih vrtića na njenom području.  

 

Članak 8. 

 

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića na 

području Općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 26/14) i 1. 

izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj 3/15). 

 

Članak 9. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Gundinci“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GUNDINCI 

KLASA: 601-02/23-01/2       PREDSJEDNICA 

URBROJ: 2178-5-02-23-1       Marija Kadić, v.r. 

Gundinci, 27. veljače  2023. godine 
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Gundinci („ Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije ” broj 14/21.), na prijedlog općinskog načelnika,  Općinsko vijeće Općine Gundinci  

na svoj 12. sjednici održanoj dana 27. veljače  2023. godine, donosi  

ODLUKU 

o izdavanju službenog glasila Općine Gundinci 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje i izdavanje službenog glasila Općine Gundinci,  način 

izdavanja, imenovanja uredništva, sjedište uredništva, način distribucije te troškovi izdavanja. 

Članak 2. 

Službeno glasilo tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u 

samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Gundinci  (dalje u tekstu: Statut), 

donosi Općinsko vijeće Općine Gundinci  (dalje u tekstu: Općinsko vijeće), a sukladno 

odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje propisuju obvezno 

objavljivanje općih akata predstavničkog tijela  jedinice lokalne samouprave u službenom 

glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i drugih akata Općinskog vijeća, Općinskog 

načelnika, njihovih radnih tijela čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom ili aktima 

koje su donijeli Općinsko vijeće, Općinski načelnik te drugim propisima. 

 

U službenom glasilu po potrebi mogu se objavljivati i akti pravnih osoba kojima je osnivač 

odnosno vlasnik ili većinski vlasnik Općina Gundinci, kao i ostalih službenih tijela pod 

nadležnošću Općine Gundinci. 

Naziv službenog glasila je „Službeni glasnik Općine Gundinci“ (u daljnjem tekstu: 

„Glasnik“). 

Članak 3. 

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i duga pitanja od značaja za objavljivanje akata 

općinskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo „Glasnika“ (dalje u tekstu: Uredništvo). 

Uredništvo se sastoji od tri člana, koje svojom odlukom imenuje općinski načelnik. 

Glavni i odgovorni urednik „Službenog glasnika Općine Gundinci“ je općinski načelnik. 

Sjedište uredništva je u zgradi Općine Gundinci, Stjepana Radića 4, 35222 Gundinci. 

 

Članak 4. 

„Glasnik“ se u pravilu izdaje nakon svake sjednice Općinskog vijeća, a po potrebi i drugom 

dinamikom. 
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Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju „Glasnika“ 

koji se izdaje u roku od osam  (8) radnih dana od dana održavanja sjednice. 

 

Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave odluku 

donosi uredništvo. 

Članak 5. 

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u „Glasniku“ na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

Svaki glasnik ima svoj broj. Brojevi se određuju početkom svake kalendarske godine počevši 

od broja 1 pa nadalje. 

Članak 6. 

„Glasnik“ se objavljuje u digitalnom obliku na web stranicama Općine Gundinci te u 

pismenom obliku. 

Članak 7. 

Sredstva za izdavanje „Glasnika“ osiguravaju se u proračunu Općine Gundinci. 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Gundinci“,  a primjenjuje se od  28. veljače 2023.godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GUNDINCI 

 

 

KLASA: 024-01/23-01/1 PREDSJEDNICA 

URBROJ: 2178-5-02-23-1             Marija Kadić, v.r. 

Gundinci, 27. veljače 2023.g. 
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Na temelju članka 3. i članka 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, br. 28/10 i 10/23) i članka 28. Statuta Općine Gundinci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 14/21), Općinsko vijeće Općine 

Gundinci, na svojoj 12.  sjednici održanoj  27. veljače  2023. godine, donosi: 

O D L U K U  

o osnovici i  koeficijentu za izračun plaće 

 Općinskog načelnika Općine Gundinci 

 

Članak 1.  

 

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent za izračun plaće općinskog načelnika. 

 

Članak 2. 

 

Plaću općinskog načelnika Općine Gundinci čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun 

plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše do 20%.  

Članak 3.  

 

Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika  utvrđuje se u visini  od 3.890,00 kuna / 

516,29 eura.  

 

Članak 4. 

Općinskom načelniku, koji svoju dužnost obavlja profesionalno, utvrđuje se slijedeći 

koeficijent za izračun plaće:  

 

1. Općinski načelnik – koeficijent: 3,90 

 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Gundinci“  i stupa na snagu osmog 

dana od objave, a primjenjuje se za obračun plaće za mjesec veljaču 2023.g 

 

Članak 6. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“, br. 12/18). 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GUNDINCI 

 

KLASA: 120-01/23-01/1      PREDSJEDNICA 

URBROJ: 2178-5-02-23-1       Marija Kadić,v.r. 

Gundinci, 27. veljače  2023.g. 
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Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10 i 10/23) i članka 28. Statuta Općine Gundinci 

(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 14/21), Općinsko vijeće Općine 

Gundinci, na prijedlog općinskog načelnika, na 12. sjednici održanoj dana 27. veljače  2023. 

godine, donosi  

ODLUKU  

o koeficijentima za obračun plaće službenika  

i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu  

 Općine Gundinci 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gundinci.  

Članak 2.  

Plaću službenika, odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun 

plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.  

Članak 3.  

Osnovicu za obračun plaće koja se primjenjuje za izračun plaće službenika, odnosno 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci utvrđuje odlukom općinski 

načelnik.  

Članak 4. 

 

Koeficijenti složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno 

namještenik raspoređen za obračun plaće su:  

POTKATEGORIJE NAZIV RADNOG 

MJESTA 

KLASIFIKACIJSKI  

RANG 

KOEFICIJENT 

RADNA MJESTA I. 

KATEGORIJE 

   

GLAVNI 

RUKOVODITELJ 

Pročelnik 

Jedinstvenog 

upravnog odjela 

1.Klasifikacijski  

rang 

1,90 
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RADNA MJESTA III. 

KATEGORIJE 

   

VIŠI REFERENT Viši referent za 

opće poslove 

9. Klasifikacijski rang 1,50 

VIŠI REFERENT Viši referent za 

projekte 

9.Klasifikacijski rang 1,50 

VIŠI REFERENT Viši referent za 

društvene 

djelatnosti i 

financije 

9. Klasifikacijski rang 1,50 

REFERENT Upravni referent za 

poslove komunalnih 

djelatnosti – 

komunalni redar 

11. Klasifikacijski  

rang 

1,40 

REFERENT Upravni referent za 

poslove 

komunalnog i 

poljoprivrednog 

redarstva 

11. Klasifikacijski  

rang 

1,40 

REFERENT Financijski referent 

za materijalno 

knjihovodstvo 

11. Klasifikacijski 

rang  

1,40 

REFERENT Administrativni 

referent za poslove 

Općinskog vijeća i 

općinskog načelnika 

– tajnica načelnika 

11. Klasifikacijski 

rang 

1,40 

POTKATEGORIJE NAZIV RADNOG 

MJESTA 

KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

KOEFICIJENT 

RADNA MJESTA IV. 

KATEGORIJE 

   

NAMJEŠTENICI II. 

POTKATEGORIJE 
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 Komunalni radnik 13. Klasifikacijski  

rang 

1,10 

 Spremačica 13.Klasifikacijski rang 1,10 

 

 

Članak 5.  

Visina plaće službenika, odnosno namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Gundinci utvrditi će se pojedinačnim rješenjem o plaći službenika, odnosno namještenika, a 

najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.  

Članak 6.  

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika Općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“, broj 17/20). 

Članak 7.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku 

Općine Gundinci“. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GUNDINCI 

KLASA: 120-01/23-01/2   

URBROJ: 2178-5-02-23-1 

Gundinci, 27. veljače  2023.g. 

 

PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

Marija Kadić,v.r. 
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Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17. i 107/20) i 

članka 28. Statuta Općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 

14/21), Općinsko vijeće Općine Gundinci, na 12.  sjednici održanoj 27. veljače  2023. godine, 

donijelo je  

GODIŠNJI PLAN 

davanja koncesija na području općine Gundinci za 2023. godinu  

 

Članak 1.  

Godišnji plan davanja koncesija na području općine Gundinci za 2023. godinu (u daljnjem 

tekstu: Plan) sadržava osobito:  

1. planirani broj koncesija,  

2. predviđene vrste i predmete koncesija,  

3. rokove na koje se koncesije planiraju dati,  

4. pravnu osnovu za davanje koncesije,  

5. procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju,  

6. popis ugovora o koncesiji koji istječu u godini na koju se plan odnosi s napomenom za koje 

se koncesije planira provedba novog postupka davanja koncesije te obrazloženjem razloga za 

eventualno neplaniranje davanja nove koncesije. 

 

Članak 2. 

 

 Općina Gundinci u 2023. godini ne planira davanje koncesija na području općine Gundinci.  

 

Članak 3. 

 

Ovaj Plan davanja koncesija za 2023. godinu na području Općine Gundinci stupa na snagu 

prvim danom objave u  „Službenom glasniku Općine Gundinci“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GUNDINCI 

 

KLASA: 363-01/23-01/3       PREDSJEDNICA 

URBROJ: 2178-5-02-23-1           Marija Kadić,v.r.  

Gundinci, 27. veljače 2023.g. 
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Temeljem članka 10. stavka 2. i članka 12. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu (NN  broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22 ), članka 4. stavka 2. Pravilnika o 

agrotehničkim mjerama („Narodne novine“  broj 22/2019 ) i  članka 46. Statuta Općine 

Gundinci („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske  županije broj 14/21 ) općinski načelnik 

općine Gundinci podnosi 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  

o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za održavanje poljoprivrednih rudina  

u 2022. godini 
 

1. UVOD 

Općinsko vijeće Općine Gundinci na sjednici održanoj 25. ožujka 2019. godine donijelo je 

Odluku  o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina na području Općine Gundinci  („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske  županije br. 

06/19; dalje u tekstu: Odluka). 

Sukladno članku 10. stavku 2. i članku 12. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, 

jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za 

poljoprivredu i hranu godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom. 

 

2. AGROTEHNIČKE MJERE 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Gundinci  pridržavali su 

se svih odredbi Odluke u 2022. godini.  

 

Slijedom navedenog vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta primijenili su 

slijedeće agrotehničke mjere:  

- minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,  

- sprečavali su zakorovljenost i obrastanja višegodišnjim raslinjem,  

- suzbijali su biljne bolesti i štetnike,  

- koristili su i uništavali biljne ostatke na propisan način,  

- vodili su računa o održavanju organskih tvari u tlu,  

- održavali su povoljnu strukturu tla, 

- zaštitu od erozije nije bilo potrebno provoditi jer na području Općine Gundinci nema  

opasnosti od erozije poljoprivrednog zemljišta 

 

3. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Gundinci  

pridržavali su se svih odredbi Odluke u 2022. godini.  

 

Slijedom navedenog vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta primijenili su 

slijedeće mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina: 

- održavanje međa vrši se u skladu s Odlukom, 

- poljski putevi održavaju se redovito i u dogovoru s Općinom Gundinci, na 

najkritičnijim mjestima nasipa se sa zemljom ili kamenom, a  redovito se svake godine radi 

nekoliko stotina metara novih otresnica, 

- kanali koji nisu u nadležnosti Hrvatskih voda održavaju se redovito 

- sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica  

- sadnja i održavanje vjetrobranskih pojaseva nije se primjenjivala. 

KLASA: 320-01/23-01/10      OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ: 2178-5-01-22-1         OPĆINE GUNDINCI 

Gundinci, 17. veljače 2023.g.                Ilija Markotić,v.r. 
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Na temelju članka  28. Statuta Općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 14/21), Općinsko vijeće Općine Gundinci  na 12.  sjednici održanoj dana 27. 

veljače 2023. godine,  donosi 

 

 

O D L U K U  

o usvajanju Izvješća  o primjeni agrotehničkih mjera u 2022. godini 

 

 

Članak 1.  

 

Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2022. godini 

KLASA: 320-01/23-01/10, URBROJ: 2178-5-01-23-1 od 17. veljače 2023. godine. 

 

Članak 2. 

 

Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu Odluke i njen je sastavni dio.  

 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Gundinci“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GUNDINCI  

 

 

KLASA: 320-01/23-01/10 

URBROJ: 2178-5-02-23-2 

Gundinci, 27. veljače 2023.g. 

Predsjednica Općinskog vijeća  

                       Marija Kadić,v.r 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) a sukladno 

Proračunu Općine Gundinci  za 2023. godinu, sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu, 

općinski načelnik Općine Gundinci na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Gundinci, dana 04. siječnja 2023. godine, donosi  

PLAN 

prijma u službu za 2023. godinu 

Članak 1. 

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Gundinci te potreban broj službenika i namještenika na neodređeno 

vrijeme u 2023. godini. 

Članak 2. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako 

na muški i ženski rod, bez obzira jedu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

Članak 3. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gundinci sistematizirano je ukupno 10 

radnih mjesta, a na neodređeno vrijeme u službi je 4 službenika i namještenika, kako slijedi: 

 

Redni 

broj 

Upravni 

odjel 

Broj 

sistematiziranih 

radnih mjesta 

Stvarno 

stanje 

popunjenosti 

Potreban 

broj 

službenika i 

namještenika 

na 

neodređeno 

vrijeme 

Plan 

popunjavanja 

u 2023. 

godini. 

 1. Jedinstveni 

upravni 

odjel  

10 4 1 1 

Članak 4. 

 U 2023. godini u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gundinci planira se prijam: 

- Komunalnog radnika 
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Članak 5. 

 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku 

Općine Gundinci” i na web stranici Općine Gundinci www.gundinci.hr. 

 

KLASA: 112-01/23-01/1      OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ: 2178-5-01-23-1        OPĆINE GUNDINCI 

Gundinci, 04. siječnja 2023.g.             Ilija Markotić,v.r. 

 

 

  

http://www.gundinci.hr/
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Na temelju članka 46. Statuta Općine Gundinci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» br. 14/21.), a u skladu s člankom 28. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine 

Gundinci, općinski načelnik Općine Gundinci, donosi 

 

O D L U K U  

o sufinanciranju boravka djece u dječjem vrtiću 

 

Članak 1. 

Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću koji ima sjedište na području Općine Gundinci 

i izvan područja Općine Gundinci, ostvaruju roditelji/posvojitelji/skrbnici djece s područja 

Općine Gundinci.  

Članak 2.  

Općina Gundinci sufinancirati će 50% troškova boravka djece s područja Općine Gundinci u 

dječjem vrtiću  do maksimalno 106,18 eura mjesečno po djetetu. 

 

Članak 3.  

Davatelj usluge Dječji vrtić obvezuje se da će svakog mjeseca za izvršenu uslugu ispostaviti 

e-račun uz koji će priložiti popis djece s područja Općine Gundinci, upisane u vrtić, a Općina 

Gundinci  se obvezuje da će izvršiti plaćanje u zakonskom roku po ispostavljenom računu. 

 

Članak 4.  

Sredstva za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću osigurana su u Proračunu Općine 

Gundinci za 2023. godinu.  

 

Članak 5.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Gundinci“.  

 

KLASA: 601-01/23-01/1     OPĆINSKI NAČELNIK      

URBROJ: 2178-5-01-23-1        OPĆINE GUNDINCI 

Gundinci, 04. siječnja 2023.g.               Ilija Markotić,v.r. 
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Na temelju članka 46. Statuta Općine Gundinci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» br. 14/21.), a u skladu s člankom 7. Pravilnika o porezu na dohodak – redakcijski 

pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21 

i 102/22) i člankom 1. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak 

(„Narodne novine“ br. 112/2022) općinski načelnik Općine Gundinci, dana 02. siječnja 2023. 

godine,  d o n o s i 

 

O D L U K U 

 o isplati novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane službenika i 

namještenika  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci 

Članak 1. 

Visina novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci određuje se u neoporezivom 

iznosu od 66,36 eura  mjesečno za službenike i namještenike  koji su zaposleni na puno radno 

vrijeme.  

Za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci  koji su 

zaposleni na nepuno radno vrijeme visina naknade za podmirivanje troška prehrane određuje 

se u neoporezivom iznosu od 33,18 eura mjesečno.  

Članak 2. 

Naknada iz članka 1. ove Odluke isplaćuje se do 15. u mjesecu, za period od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2023. godine. 

Članak 3.  

Službeniku ili namješteniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci koji je odsutan s 

posla u vremenskom periodu od mjesec dana ne isplaćuje se naknada iz članka 1. ove Odluke 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Gundinci“. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o isplati novčane 

paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika (zaposlenika) Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Gundinci KLASA: 024-03/22-01/27, URBROJ: 2178-5-01-22-1 od 

31. listopada 2022.g.      

 

 

 

KLASA: 024-03/23-01/1                        OPĆINSKI NAČELNIK  

URBROJ: 2178-5-01-23-1       OPĆINE GUNDINCI 

Gundinci, 02. siječnja 2023.g.     Ilija Markotić,v.r. 
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Temeljem članka 4. stavak 2. Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Gundinci  

(«Službeni glasnik općine Gundinci » br. 1/23),  te članka 46. Statuta Općine Gundinci  

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/21.), općinski načelnik Općine 

Gundinci donosi: 

 

O D L U K U 

o imenovanju uredništva „Službenog glasnika Općine Gundinci“ 

 

Članak 1. 

 

 U uredništvo „Službenog glasnika Općine Gundinci“ imenuju se:  

1. Ilija Markotić, općinski načelnik – glavni urednik 

 2. Ružica Kriko, bacc.oec., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci 

3. Ivana Marković, bacc. admin.publ.,  viši referent za opće poslove  općine Gundinci  

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom  objave u „Službenom glasniku Općine Gundinci“. 

Ova Odluka objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Gundinci,  www.gundinci.hr 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE GUNDINCI 

 

KLASA: 024-01/23-01/2 

URBROJ: 2178-5-01-23-01 

Gundinci, 28. veljače  2023. godine  

OPĆINSKI NAČELNIK:  

Ilija Markotić,v.r. 

  

http://www.gundinci.hr/
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Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10 i 10/23) i članka 46. Statuta Općine Gundinci 

(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 14/21), Općinski načelnik Općine 

Gundinci, dana  28. veljače  2023. godine, donosi  

O D L U K U 

o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika  

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gundinci 

 

Članak 1. 

Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Gundinci (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se visina osnovice za 

obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gundinci, a 

koji su sistematizirani Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 45/21). 

Članak 2. 

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Gundinci, utvrđuje se u visini osnovice plaće službenika i namještenika u javnim 

službama Republike Hrvatske.  

Visina osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Gundinci mijenja se i usklađuje s osnovicom za obračun plaće službenika i 

namještenika u javnim službama u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske i potpisanim 

Kolektivnom ugovorima za službenike i namještenike u javnim službama.  

Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gundinci čini 

umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan 

za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Članak 3. 

Osnovica iz članka 2. ove Odluke primjenjuje se za obračun plaće počevši s plaćom za mjesec 

veljaču 2022. godine, koja se isplaćuje u mjesecu ožujku 2023. godine. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Gundinci“. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće 

službenika i namještenika Općine Gundinci  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

br. 20/20). 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE GUNDINCI 

KLASA: 120-01/23-01/3      OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ: 2178-5-01-23-1                  Ilija Markotić,v.r. 

Gundinci, 28. veljače 2023.g. 
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„SLUŽBENI GLASNIK“ OPĆINE GUNDINCI 

 

Izdaje: Općina Gundinci 

Za izdavača: Ilija Markotić, općinski načelnik općine Gundinci 

Grafička priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci 


