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38. 

______________________________________ 

 
Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» 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) te članka 28. Statuta Općine 
Ernestinovo („Službeni glasnik Općine 
Ernestinovo“ broj 1/13, 4/13, 3/18, 4/18, 4/19 – 
pročišćeni tekst, 4/20) uz prethodno odobrenje 
Ministarstva uprave (KLASA:UP/I-017-02/20-

01/6 URBROJ: 515-22/2-20-4 od 29. lipnja 
2020) Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 
32. sjednici održanoj 15. srpnja 2020. donijelo 
je  
 

 
STATUTARNU O D L U K U 

o grbu i zastavi Općine Ernestinovo 
  
I. OPĆE ODREDBE  

  

Članak 1.       
Odlukom o grbu i zastavi Općine Ernestinovo 
(u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se opis grba 
i zastave Općine Ernestinovo (u daljnjem 
tekstu: Općina), te način i zaštita njihove 

uporabe. 
 

Članak  2. 
Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno 
značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom 

ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i 
muški i ženski rod. 
  

Članak 3.       
Grbom i zastavom predstavlja se Općina i 

izražava  se pripadnost Općini. 
 

Članak 4. 
Grb i zastava Općine mogu se koristiti u 
izvornom obliku, opisu i tekstu koji su utvrđeni 
ovom Odlukom.    

U grbu i na zastavi Općine ne može se ništa 
mijenjati.       
 

Članak 5. 
Grb i zastava ne smiju se javno isticati ako su 

dotrajali ili svojim izgledom nepodobni za 
uporabu. Oštećeni ili za uporabu nepodobni grb 
i zastava Općine se povlače iz uporabe. 
 

Članak 6. 

Grb i zastava Općine ne mogu se suprotno 
odredbama ove Odluke rabiti kao robni ili 

uslužni žig, uzorak ili model, ni kao bilo koji 
drugi znak za obilježavanje robe ili usluga. 
 
II. OPIS GRBA I ZASTAVE OPĆINE 

ERNESTINOVO  

 
Članak 7. 

Opis grba Općine:  U srcolikom štitu, u zelenom 
polju se nalazi srebrni šiljak, u šiljku iz dna 
izlazi deblo hrasta na vrhu oblikovano u lik 

mlade žene, prirodno. Iz debla lijevo i desno 
izlaze zeleni list hrasta. Gore u zelenom polju je 
zlatni kiparski alat, desno dlijeto, lijevo bat. 
Mlada žena simbolizira Ernestinu, plemkinju i 
vlasnicu nekada velikaških posjeda na području 

Općine Ernestinovo, zapamćenu po nesebičnom 
pomaganju svim žiteljima i seljacima u doba 
bolesti i zaraze. Po njoj je naselje u kojem je 
smješteno središte Općine Ernestinovo dobilo 
ime. 
Kiparski alat za obradu i oblikovanje drva 

simbolizira kiparsku koloniju naive koja 
egzistira od 1973. godine i po kojoj je ovaj kraj 
poznat širom kulturno-kiparskog svijeta. 
 

Članak 8. 

Opis zastave: zastava Općine je jednobojna, 
bijele boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1. 
U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi 
se grb Općine, zlatno obrubljen. Visina grba 2/3 
širine zastave.  

  
Članak 9. 

Opis počasne zastave (gonfalona): zastava je 
boje slonovače, s natpisom „OPĆINA 
ERNESTINOVO“ iznad grba koji se nalazi na 

sredini zastave. U repovima su ukrasni 
ornamenti klasja žita, zlatne boje. 

Članak 10. 
Original grba Općine, na temelju kojeg se 
oblikuju grbovi čuva se u Hrvatskom državnom 
arhivu, a ogledni primjerak na temelju kojeg se 

oblikuju grbovi i zastave za uporabu čuva se u 
Općini. 
 
III. UPORABA GRBA I ZASTAVE 

 

Članak 11. 
Grb i zastava u obliku i prema opisu utvrđenim 
ovom odlukom rabe se na način na kojim se 
ističe ugled i dostojanstvo Općine. 
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Članak 12. 
Grb Općine može se rabiti: 

- na diplomama, poveljama i priznanjima koje 

dodjeljuje Općinsko vijeće i općinski načelnik, 

- u službenim prostorijama zgrada javne namjene 

u Općini, 

- na zgradama u kojima su smještena tijela 

Općine, te u svečanim prostorijama tih zgrada, 

- na službenim internetskim stranicama Općine i 

drugih javnih ustanova Općine,  

- pri međunarodnim susretima natjecanjima i 

drugim skupovima (političkim, znanstvenim, 

kulturno- umjetničkim, športskim i dr.) na 

kojima Općina sudjeluje ili je predstavljena u 

skladu s pravilima i praksom takovih skupova, 

- na službenim pozivnicama, čestitkama i sličnim 

aktima kojima se koriste tijela Općine, 

- u službenom glasniku Općine, 

- za potrebe građana i pravnih osoba ako je to u 

interesu Općine, 

- u drugim slučajevima, ako njegova uporaba nije 

u suprotnosti s odredbama ove odluke. 

 
Članak 13. 

Zastava Općine može se isticati: 

- na zgradi u kojoj je sjedište Općine i u njezinim 

prostorijama, 

- na zgradama javne namjene u Općini, 

- u dane blagdana Republike Hrvatske na 

trgovima, ulicama i zgradama na području 

Općine, 

- u dane žalosti vije se za vrijeme trajanja žalosti 

na pola stijega, 

- prigodom održavanja svečanih i drugih sjednica 

Općinskog vijeća i drugih tijela Općine 

- svečanih i drugih sjednica drugih tijela pravnih 

osoba na području Općine, 

- pri međunarodnim susretima, natjecanjima i 

drugim skupovima (političkim, znanstvenim, 

kulturno-umjetničkim, športskim i dr.) na 

kojima Općina sudjeluje ili je predstavljena u 

skladu s pravilima i praksom takvih skupova, 

- pri svečanostima i drugim javnim skupovima u 

Općini kulturnim, športskim i sličnim 

manifestacijama) koji su značajni za Općinu, 

- u drugim prilikama ako njezina uporaba nije u 

suprotnosti ove odluke. 

 
Članak 14. 

Općinski načelnik može odobriti pravnim i 
fizičkim osobama, na njihov zahtjev, uporabu 
grba ili dijelove grba Općine ili zastave Općine, 

u obavljanju njihove djelatnosti, a naročito: 

- udrugama koje djeluju na području kulture i 

sportske kulture, 

- udrugama čije je djelovanje humanitarnog 

karaktera, 

- sportskim klubovima, 

- ostalim pravnim i fizičkim osobama čije 

djelovanje i uporaba grba ili dijelova  grba  neće  

vrijeđati  simboliku  grba,  ako je njihova 

djelatnost od posebnog značaja za Općinu. 

Uz  zahtjev  se  mora  priložiti  likovno  rješenje,  
tehnički  opis  uporabe grba ili njegovih 
dijelova, te pobliže obrazložiti način i svrha 
uporabe. 
Pravne i fizičke osobe mogu koristiti grb ili 

dijelove grba Općine samo ako je dobrim 
likovnim  rješenjem  i  dobrom  simbolikom  
ukomponiran  u  njihov znak ili logotip. 
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora biti 
obrazložen i dokumentiran. 

 
Članak 15. 

U aktu o odobrenju uporabe grba kojim se 
odobrava uporaba grba može se ograničiti 
uporaba žiga i ukrasa za određene svrhe, kao i 

ustanoviti rok za koji vrijedi odobrenje, ukoliko 
takva ograničenja odgovaraju prirodi zahtjeva. 
 

Članak 16. 
Građani ili pravne osobe kojima je dozvoljeno 

rabiti grb ili dijelove grba Općine ili zastave 
Općine imaju brinuti da amblem i ukrasi trajno 
imaju doličan izgled. 
 

Članak 17. 
Ako se zastava Općine ističe uz zastavu 

Republike Hrvatske, tada zastava Općine dolazi 
s lijeve strane, gledano s prednje strane prema 
zastavama.    
Ako se zastava Općine ističe uz zastavu 
Osječko - baranjske županije tada zastava 

Općine dolazi s lijeve strane, gledano s prednje 
strane prema zastavama.     
Ako se zastava Općine ističe uz zastavu 
Republike Hrvatske i zastavu Osječko - 
baranjske županije, tada zastava Općine dolazi 

s lijeve strane, zastava Republike Hrvatske 
dolazi u sredinu, a zastava Osječko – baranjske 
županije s desne strane, gledano s prednje strane 
prema zastavama. 
 

IV. NADZOR NAD UPORABOM GRBA I 

ZASTAVE  

  
Članak 18. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke i osiguranje 
njene pravilne primjene obavlja komunalni 

redar. O utvrđenim nepravilnostima komunalni 
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redar sastavlja zapisnik koji dostavlja 

Jedinstvenom upravnom odjelu. 
  
V. PREKRŠAJNE ODREDBE   

  
Članak 19. 

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se 
za prekršaj fizička osoba, a pravna osoba 
novčanom kaznom od 1.000,00 kuna ako: 

1. na grbu i/ili zastavi učini bilo kakve promjene 

(članak 4.)   

2. javno ističe dotrajalu, oštećenu ili izgledom 

nepodobnu zastavu ili grb (članak 5.)  

3. grb i zastavu koristi kao robni ili uslužni žig, 

uzorak ili model, ili bilo koji drugi znak za 

obilježavanje robe ili usluga (članak 6.) 
 
Za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka 
kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi 

novčanom kaznom od 500,00 kuna.  
 

Članak 20. 
Ovlaštena osoba može prije nego što je 
pokrenut prekršajni postupak zaplijeniti 
predmet iz stavka 1. ovoga članka.  

Zaplijenjeni  predmeti  moraju  se  odmah  
predati  tijelu  nadležnom  za vođenje 
prekršajnog postupka.  
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

  
Članak 21. 

Izmjena i dopuna ove Odluke može se 
pokrenuti, dostavom pisanog prijedloga 
Općinskom načelniku  putem Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine.  
Općinski načelnik će odlučiti o potrebi 
pokretanja postupka izmjene i dopune ove 
Odluke.  
 

Članak 22. 
Likovni prikaz grba i zastave Općine te 
gonfalona sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 23. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku“ Općine 
Ernestinovo. 

 
 
 

KLASA: 017-01/20-04/1 
URBROJ: 2158/04-01-20-1 
Ernestinovo, 15. srpnja 2020.  
 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Krunoslav Dragičević, v.r. 

 
 

39. 

______________________________________ 

 

 
Na temelju odredbe članka 43. st. 2.Zakona o 
ustanovama („Narodne novine” broj 76/93, 

29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 
7. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju („Narodne novine” broj 10/97, 
107/07, 94/13 i 98/19), članka 10. Odluke o 
osnivanju vrtića Ogledalce ( Službeni glasnik 

broj 9/20) te članka 28. Statuta Općine 
Ernestinovo (Službeni glasnik broj 1/13, 4/13, 
3/18, 4/18, 4/19 – pročišćeni tekst, 4/20), 
Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 
32. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2020. 

godine donosi 
 
 

O D L U K U 

o prethodnoj suglasnosti 

na imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja 

Dječjeg vrtića Ogledalce 

 

I. 

Monika Miškić uz Čepina, Ulica kralja 
Zvonimira 138, OIB: 01841857842, imenovat 

će se za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Dječjeg 
vrtića Ogledalce s početkom mandata 20. srpnja 
2020. godine, a traje najdulje godinu dana. 

II. 

Vršiteljica dužnosti ravnatelja ovlaštena je pod 

nadzorom Osnivača obaviti sve pripremne 
radnje za početak rada Dječjeg vrtića 
Ogledalce, podnijeti prijavu za upis u sudski 
registar ustanova te ostale radnje sukladno 
Odluci o osnivanju dječjeg vrtića Ogledalce i 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Službenom glasniku”. 
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KLASA: 601-02/20-02/2 

URBROJ: 2158/04-01-20-1  

Ernestinovo, 15. srpnja 2020. 

 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r 
 

40. 

______________________________________ 

 

 
Na temelju odredbe članka 34. stavka 3. Zakona 

o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 
98/19), članka 6. Odluke o osnivanju Dječjeg 
vrtića Ogledalce ( Službeni glasnik broj 9/20) te 
članka 28. Statuta Općine Ernestinovo 

(Službeni glasnik broj 1/13, 4/13, 3/18, 4/18, 
4/19 – pročišćeni tekst, 4/20), Općinsko vijeće 
Općine Ernestinovo na svojoj 32. sjednici 
održanoj dana 15. srpnja 2020. godine donosi 
 

 
O D L U K U 

o prethodnoj suglasnosti 

na imenovanje članova upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Ogledalce 

 

I. 

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

II. 

Osnivač imenuje 3 (tri) člana upravnog vijeća iz 

reda javnih radnika, jednog člana biraju roditelji 
djece korisnika usluga, a ostali članovi 
upravnog vijeća biraju se tajnim glasovanjem iz 
reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg 
vrtića. 

III. 

Za članove upravnog vijeća iz reda javnih 
radnika imenovat će se kako slijedi: 

1. Damir Matković, mag. iur., 

2. Sandra Vitaić, dr.med., 

3. Ivana Milas, prof. engleskog jezika. 

IV. 

Mandat Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine, 

a iste osobe mogu biti ponovno imenovane i 
izabrane za članove Upravnog vijeća. 

V. 

Nadležnost Upravnog vijeća, kao upravnog 
tijela, propisana je Zakonom o ustanovama, 
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju 
te Odlukom o osnivanju Dječjeg vrtića 
Ogledalce. 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Službenom glasniku”. 

 
KLASA: 601-02/20-02/3 
URBROJ: 2158/04-01-20-1 

Ernestinovo, 15. srpnja 2020. 
 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r. 

41. 

______________________________________ 

 

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (Narodne novine, broj 
68/18110/18, 32/20) te članka 28. Statuta 
Općine Ernestinovo (Službeni glasnik broj 
1/13, 4/13, 3/18, 4/18 4-19 – pročišćeni tekst, 
4/20), Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 
32. sjednici održanoj 15. srpnja 2020. donosi 

 
 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 
 

 
I. 

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o 
komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine 
Ernestinovo“ broj 13/18). 

 
II. 

Članak 17. Odluke mijenja se i glasi: 
Koeficijent namjene (Kn) za poslovne prostore 
u kojima se obavlja neka od ostalih 
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(neproizvodnih) djelatnosti koje nisu 

obuhvaćene člankom 16. iznosi 3,00. 
 

III. 

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

Ernestinovo. 
 
 

KLASA: 363-03/20-03/ 
URBROJ: 2158/04-01-20-1 

Ernestinovo, 15. srpnja 2020. 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r. 

  
42. 

______________________________________ 

 

Na temelju članka 35. 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) i članka 
28. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni 
glasnik“ 1/13, 4/13, 3/18, 4/18, 4/19 – 

pročišćeni tekst, 4/20), Općinsko vijeće Općine 
Ernestinovo na 32. sjednici održanoj 15. srpnja 
2020. donosi 

 

 

ODLUKU 

o produljenju važenja Strategije razvoja 

Općine Ernestinovo od 2015. do 2020. godine 

 

I. 

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo daje 

suglasnost za produljenje važenja temeljnog 

planskog dokumenta Strategija razvoja Općine 

Ernestinovo od 2015. do 2020. godine usvojenu 

14. ožujka 2017. godine. 

Razdoblje na koje se produljuje važenje 

Strategije razvoja Općine Ernestinovo od 2015. 

do 2020. godine je godinu dana odnosno do 31. 

prosinca 2021. godine. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Ernestinovo. 

 

KLASA: 302-02/20-02/1  

URBROJ: 2158/04-01-20-1  

Ernestinovo, 15. srpnja 2020. 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Izdaje: Općina Ernestinovo 

Za izdavača: Marijana Junušić, univ. spec. oec., općinska načelnica 

Grafička priprema i tisak: Općina Ernestinovo 

 


