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35. 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i te članka 30. 

Statuta Općine Ernestinovo (Službeni glasnik 

broj 2/21 i 3/21), Općinsko vijeće Općine 

Ernestinovo na svojoj 10. sjednici održanoj 

dana 9. svibnja 2022. godine donosi 

 

 

 

ODLUKU 

 

o davanju suglasnosti na I. izmjenu Statuta 

dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo 

 

Članak 1. 

Daje se  suglasnost na I. izmjenu Statuta dječjeg 

vrtića Ogledalce Ernestinovo u tekstu kojeg je 

utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Ogledalce na sjednici održanoj 25. travnja 2022. 

godine. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine 

Ernestinovo. 

 

 

KLASA: 601-02/22-02/2 

URBROJ: 2158-19-01-22-2 

Ernestinovo, 9. svibnja 2022. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević 

 

36. 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i te članka 30. 

Statuta Općine Ernestinovo (Službeni glasnik 

broj 2/21 i 3/21), Općinsko vijeće Općine 

Ernestinovo na svojoj 10. sjednici održanoj 

dana 9. svibnja 2022. godine donosi 

 

 

 

ODLUKU 

 

o davanju suglasnosti na II. izmjenu 

Pravilnika o plaćama, naknadi plaće i 

drugim materijalnim pravima radnika 

zaposlenih u Dječjem vrtiću Ogledalce 

Ernestinovo 

Članak 1. 

 

Daje se  suglasnost na II. izmjenu Pravilnika o 

plaćama, naknadi plaće i drugim materijalnim 

pravima radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću 

Ogledalce Ernestinovo u tekstu kojeg je 

utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Ogledalce na sjednici održanoj 25. travnja 2022. 

godine. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine 

Ernestinovo. 

 

KLASA: 601-02/22-02/1 

URBROJ: 2158-19-01-22-3 

Ernestinovo, 9. svibnja 2022. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević 

 

37. 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i te članka 30. 

Statuta Općine Ernestinovo (Službeni glasnik 

broj 2/21 i 3/21), Općinsko vijeće Općine 

Ernestinovo na svojoj 10. sjednici održanoj 

dana 9. svibnja  2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na II. izmjenu 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo 
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Članak 1. 

Daje se  suglasnost na II. izmjenu Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg 

vrtića Ogledalce Ernestinovo u tekstu kojeg je 

utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Ogledalce na sjednici održanoj 25. travnja 2022. 

godine. 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine 

Ernestinovo. 

 

KLASA: 601-02/22-02/2 

URBROJ: 2158-19-01-22-3 

Ernestinovo, 9. svibnja 2022. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević 

38. 

Na temelju članka 25.stavka 2. Zakona o zaštiti 

potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 

110/15, 14/19) i članka 44. Statuta Općine 

Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine 

Ernestinovo broj 2/21 i 3/21), općinska 

načelnica donosi  

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu 

potrošača 

javnih usluga Općine Ernestinovo 

 

       

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Savjet za 

zaštitu potrošača javnih usluga Općine 

Ernestinovo ( u daljnjem tekstu: Savjet) kao 

savjetodavno tijelo općinske načelnice Općine 

Ernestinovo. 

 

Članak 2. 

 

Savjet ima predsjednika i dva člana, a čine ga 

dva predstavnika Općine Ernestinovo i jedan 

predstavnik udruge za zaštitu potrošača koja 

djeluje na lokalnom području. 

 

 

 

Članak 3. 

 

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga 

Općine Ernestinovo imenuju se: 

 

1. Damir Matković, predstavnik  Općine 

Ernestinovo, za predsjednika, 

2. Ivana Dezso, predstavnica Općine 

Ernestinovo, za članicu, 

3. Marija Krišto, predstavnica Centra za 

edukaciju i informiranje potrošača, za članicu. 

 

 

Članak 4. 

 

Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri 

(4) godine. 

Član Savjeta može biti opozvan odlukom 

općinske načelnice i prije isteka vremena na 

koje je  

imenovan, a može biti i razriješen dužnosti i na 

vlastiti zahtjev. 

 

Članak 5. 

 

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine 

Ernestinovo: 

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga 

na području Općine Ernestinovo, 

- predlaže općinskoj načelnici mjere za 

unapređivanje uvjeta i načina korištenja javnih 

usluga na području Općine Ernestinovo, 

- razmatra i očituje se o pružanju i cijeni 

javnih usluga koje se pružaju potrošačima, 

sukladno Zakonu o zaštiti potrošača,  

- razmatra i očituje se o prijedlozima 

akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na 

obveze i prava potrošača javnih usluga, 

- obavlja i druge poslove u vezi sa 

zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena 

javnih usluga , s ciljem poboljšanja uočenih 

negativnosti. 

 

Članak 6. 

 

Savjet radi na sjednicama. O radu na sjednici 

vodi se zapisnik. 

Sjednicu saziva predsjednik. 

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici 

nazočna većina članova Savjeta. 

Odluke iz svog djelokruga Savjet donosi javnim 

glasovanjem ako je sjednici nazočna       

većina svih članova Savjeta.  

Akte koje donosi Savjet potpisuje predsjednik 

Savjeta.  
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Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, 

pozvati na sjednicu i osobe koje mogu 

pridonijeti u radu Savjeta, ali bez prava 

odlučivanja. 

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a 

dužan ju je sazvati u roku od 3 dana nakon što 

to zatraži većina članova Savjeta. 

  

Članak 7. 

 

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti, 

već samo putem općinske načelnice. 

 

 

Članak 8. 

 

Administrativne poslove za Savjet obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo. 

 

Članak 9. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku „ Općine 

Ernestinovo. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za 

zaštitu potrošača javnih usluga Općine 

Ernestinovo („Službeni glasnik Općine 

Ernestinovo“ broj 3/17). 

 

KLASA: 337-01/22-02/1 

URBROJ: 2158-19-02-22-1 

Ernestinovo, 14.ožujka 2022.  

                                                                                                                        

Općinska načelnica                                                                                                 

Marijana Junušić, univ.spec.oec 

 

39. 

Temeljem članka 24. Zakona o sustavu Civilne 

zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 

31/20 i 20/21) te članka 7. Pravilnika o sastavu 

stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i  članova  

stožera civilne zaštite ( „Narodne novine“ broj 

37/16 ) i članka  44. Statuta Općine Ernestinovo 

(„Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo broj 

2/21 i 3/31) općinska načelnica donijela je 

 

RJEŠENJE  

o razrješenju i imenovanju članova 

Stožera civilne zaštite Općine Ernestinovo 

 

I. 

 

Razrješuje se zamjenica načelnika stožera, gđa. 

Ivana Švast Mikolčević, a za novoga zamjenika, 

imenuje se Denis Cvetković, pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

II. 

Nakon razrješenja i imenovanja Stožer civilne 

zaštite Općine Ernestinovo (dalje: Stožer) čine 

sljedeći članovi: 

1. Matko Dragičević – načelnik 

stožera 

2. Denis Cvetković – zamjenik 

načelnika stožera, pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Ernestinovo 

3. Zlatko Pakšec – član stožera, 

načelnik Policijske postaje Čepin 

4. Krešimir Erk– član stožera, 

službenik Područnog ureda civilne 

zaštite Osijek 

5. Branka Franjić, dr. med. opće 

prakse – članica stožera, 

predsjednica ODCK Ernestinovo 

6. Josip Diklić– član stožera, član 

područne stanice Hrvatske gorske 

službe spašavanja u Osijeku 

7. Tomislav Varga – član stožera, 

medicinski tehničar 

8. Alen Šafran – član stožera, 

zapovjednik DVD-a Ernestinovo 

9. Darko Pacek – član stožera, 

zapovjednik DVD-a Laslovo 

 

III. 

Novi članovi Stožera preuzimaju dužnost 

danom donošenja ovog rješenja. 

 

IV. 

Rješenje se objavljuje u Službenom glasniku 

Općine Ernestinovo. 

 

KLASA: 240-06/22-02/1 

URBROJ: 2158-19-02-22-1 

Ernestinovo, 6.svibnja 2022.  

    

Općinska  načelnica                                                                                      

Marijana Junušić, univ.spec.oec., v.r. 



Broj 3 "Službeni glasnik"  Stranica 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaje: Općina Ernestinovo 

Za izdavača: Općina Ernestinovo 

Grafička priprema i tisak: Općina Ernestinovo 

 


