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1. 

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19 i 98/19) i članka 30. Statuta 

Općine Ernestinovo („Službeni glasnik Općine 

Ernestinovo“ br. 2/21 i 3/21) Općinsko vijeće 

Općine Ernestinovo na  svojoj 19.sjednici, 

održanoj dana 24.siječnja 2023.godine, donijelo 

je  

ODLUKU 

o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IV. 

Izmjena i dopuna prostornog plana 

uređenja 

Općine Ernestinovo 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka 

o izradi IV. Izmjena i dopuna prostornog plana 

uređenja Općine Ernestinovo, usvojena 

21.prosinca 2022.godine.( „Službeni glasnik 

Općine Ernestinovo“, br. 10/22). 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 

dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Ernestinovo. 

 

KLASA: 350-04/22-04/2 

URBROJ: 2158-19-01-23-2 

Ernestinovo, 24.siječnja 2023. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r.

 

2. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20) i  članka 30. Statuta 

Općine Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine 

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

Općine Ernestinovo na svojoj 19. sjednici, 

održanoj dana  24.siječnja 2023.godine, 

donijelo je  

 

ODLUKU 

o novčanoj pomoći za opremu novorođenog 

djeteta 

 

I. OPĆA ODREDBA 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se iznos novčane 

pomoći, uvjeti i način ostvarivanja prava na 

novčanu pomoć Općine Ernestinovo za opremu 

novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: 

novčana pomoć). 

II. VISINA NOVČANE POMOĆI 

Članak 2. 

 Novčana pomoć iznosi: 

- za prvo i drugo dijete 400,00 eura neto 

- za treće i svako daljnje dijete 700,00 

eura neto 

 

III. UVJETI I NAČIN 

OSTVARIVANJA NOVČANE 

POMOĆI 

Članak 3. 

 Pravo na novčanu pomoć ostvaruje 

jedan od roditelja novorođenog djeteta pod 

uvjetima: 

- da je roditelj koji podnosi zahtjev za 

novčanu pomoć državljanin Republike 

Hrvatske s neprekidno prijavljenim 

prebivalištem na području Općine 

Ernestinovo najmanje godinu dana 

prije rođenja djeteta 

- da je dijete nakon rođenja prijavljeno na 

području Općine Ernestinovo 

- da drugi roditelj ima prebivalište ili 

boravište na području Općine 

Ernestinovo, ako je dijete rođeno u 

braku ili izvanbračnoj zajednici 
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- da roditelji i dijete nakon rođenja 

zadrže prijavljeno prebivalište ili 

boravište na području Općine 

Ernestinovo najmanje godinu dana od 

rođenja djeteta 

Ako se radi o samohranom roditelju 

koji podnosi zahtjev za novčanu pomoć, 

potrebno je ispuniti uvjete za isplatu novčane 

pomoći samo u odnosu na tog roditelja te u 

odnosu na dijete. 

Članak 3a. 

Pravo na novčanu pomoć roditelji mogu 

ostvariti i ako ne ispunjavanju uvjet iz članka 3. 

stavka 1. podstavka 1. ove Odluke, ako su 

roditelji prije rođenja djeteta pokazali namjeru 

trajnog stanovanja na području Općine 

Ernestinovo , stjecanjem stambene nekretnine 

na području Općine Ernestinovo i prijavom 

prebivališta na adresi te nekretnine. 

Smatrati će se da su roditelji stekli 

nekretninu na području Općine Ernestinovo, 

ako je barem jedan roditelj suvlasnik nekretnine 

u najmanje ½ suvlasničkoga udjela. 

 

Članak 4. 

Roditelj novorođenog djeteta podnosi zahtjev 

za isplatu novčane pomoći Jedinstvenom 

upravnom odjelu u roku od 12 mjeseci od dana 

rođenja djeteta za koje se podnosi prijava. 

 Uz prijavu roditelj je dužan priložiti: 

- kopiju svoje osobne iskaznice 

- izvadak iz matice rođenih ili rodni list 

za novorođeno dijete 

- uvjerenja o prebivalištu za dijete , 

uvjerenje o prebivalištu za roditelja koji 

podnosi zahtjev i uvjerenje o 

prebivalištu ili boravištu za drugoga 

roditelja, ako je dijete rođeno u braku ili 

izvanbračnoj zajednici  

- izvatke iz matice rođenih ili rodne 

listove za svu djecu roditelja koji 

podnosi zahtjev 

- uvjerenje o osobnom identifikacijskom 

broju (OIB) djeteta 

- kopiju kartice bankovnog tekućeg 

računa. 

Članak 5. 

 Jedinstveni upravni odjel u upravnom 

postupku utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za 

isplatu novčane pomoći sukladno ovoj odluci i 

o tome donosi rješenje. 

Članak 6. 

Novčana pomoć isplaćuje se u iznosima iz 

članka 2. ove odluke samo ako je dijete u 

trenutku podnošenja zahtjeva živo. 

Članak 7. 

Za mrtvorođeno dijete za koje je izvršen upis u 

državne matice, kao i za dijete koje se rodilo 

živo, ali je umrlo prije podnošenja zahtjeva za 

isplatu, novčana pomoć isplaćuje se u visini 

50% iznosa iz članka 2. ove odluke. 

Članak 8. 

Radi li se o prvom, drugom, trećem djetetu (ili 

više) u obitelji računa se prema roditeljstvu 

onog roditelja koji podnosi zahtjev za isplatu 

novčane pomoći tj. roditelju s neprekidno 

prijavljenim prebivalištem na području Općine 

Ernestinovo najmanje godinu dana prije rođenja 

djeteta. 

Ostala djeca tog roditelja ne moraju imati 

prebivalište na području Općine Ernestinovo. 

Računaju se samo djeca koja su u trenutku 

podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći 

živa. 

Članak 9. 

Roditelji su dužni vratiti novčanu pomoć u 

sljedećim slučajevima: 

- ako odjave prebivalište s područja 

Općine Ernestinovo prije isteka roka od 

12 mjeseci od isplate naknade 

- ako odjave djetetovo prebivalište s 

područja Općine Ernestinovo prije 

isteka roka od 12 mjeseci od isplate 

naknade 

- ako se utvrdi da su primili novčanu 

pomoć po istoj ili bitno sličnoj osnovi 

od druge općine ili grada  

-  

Članak 10. 
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Ako roditelji prije isteka roka iz članka 9. 

odjave svoje ili djetetovo prebivalište zbog 

odlaska na liječenje od teške bolesti, nisu dužni 

vratiti novčanu pomoć koju su primili za 

opremanje novorođenog djeteta, kao niti u 

slučaju smrti djeteta. 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 

Članak 11. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Ernestinovo. 

 

Članak 12. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti  

Odluka o novčanoj pomoći za opremu 

novorođenog djeteta („Službeni glasnik“ 

Općine Ernestinovo, br. 2/17, 1/19 i 8/22). 

 

KLASA: 551-06/23-07/1 

URBROJ: 2158-19-01-23-1 

Ernestinovo, 24.siječnja 2023. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća 

             Krunoslav Dragičević, v.r. 

 

3. 

Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 

114/22) i članka 30.Statuta Općine Ernestinovo 

(„Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo, broj 

2/21 i 3/21) Općinsko vijeće Općine 

Ernestinovo, na svojoj 19.sjednici, održanoj 

dana 24.siječnja 2023.godine, donijelo je  

 

PRAVILNIK 

 o provođenju postupka jednostavne nabave  

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim se pravilnikom uređuju pravila, uvjeti i 

postupci jednostavne nabave robe i usluga te 

provedbu projektnih natječaja procijenjene 

vrijednosti manje od 26.540,00 eura,  odnosno 

za nabavu radova procijenjene vrijednosti 

manje od 66.360,00 eura. 

 

Pri provedbi jednostavne nabave primjenjuju se 

načela javne nabave te mogućnost primjene 

elektroničkih sredstava komunikacije, vodeći 

pri tome računa o ravnoteži između 

učinkovitosti javne nabave te ekonomičnog i 

svrhovitog trošenja proračunskih sredstava. 

 

Projektni natječaj je postupak koji omogućava 

Općini Ernestinovo kao naručitelju stjecanje, 

uglavnom u području prostornog planiranja, 

arhitekture, inženjerstva ili obrade podataka, 

plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački 

sud nakon provedenog natjecanja s dodjelom 

nagrada ili bez dodjele nagrada. 

 

II. PRAVILA 

 

Članak 2. 

Pravila jednostavne nabave dijele se ovisno o 

iznosu procijenjene vrijednosti predmeta 

nabave, kako slijedi: 

- iznos procijenjene vrijednosti 

manje od 663,61 eura za sve 

predmete nabave 

- iznos procijenjene vrijednosti od 

663,62 eura do 9.290,60  eura za 

sve predmete nabave 

- iznos procijenjene vrijednosti veće 

od 9.290,60 eura, a manje od 

26.540,00 eura za robu i usluge te 

provedbu projektnih natječaja, 

- iznos procijenjene vrijednosti veće 

od 9.290,60 eura , a manje od 

66.360,00 eura za radove. 

 

Članak 3. 

Za svaki iznos procijenjene vrijednosti 

predmeta nabave iz prethodnog članka uređuju 

se odgovornosti i postupci javne nabave. 

 

Članak 4. 

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu te 

se ažurira prema potrebi tijekom proračunske 

godine. 

Vodi se registar ugovora o javnoj nabavi i 

okvirnih sporazuma koji se objavljuje na 

mrežnoj stranici Općine Ernestinovo. 

Plan nabave i sve njegove kasnije promjene 

obvezno se objavljuju na mrežnim stranicama 

Općine Ernestinovo. 
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Registar ugovora i sve njegove kasnije 

promjene obvezno se objavljuju na mrežnim 

stranicama Općine Ernestinovo. 

U planu nabave i registru ugovora navode se svi 

predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili 

veća od 2.650,00 eura. 

U plan nabave i registar ugovora ne unose se 

ugovori koji se sklapaju sukladno propisu kojim 

se uređuje javno-privatno partnerstvo i 

koncesije te ugovori koji sadržavaju 

klasificirane podatke. 

 

 

III. ODGOVORNOSTI 

 

Članak 5. 

Općinski načelnik odgovorna je osoba 

naručitelja Općine Ernestinovo i mora između 

ostalog izvršavati: 

- provođenje unutarnjeg ustroja i 

kvalitetno upravljanje u skladu sa 

Statutom Općine Ernestinovo, 

općim aktima i drugim aktima 

kojima se uređuje ustrojstvo 

upravnog odjela i komunalnog 

pogona Općine Ernestinovo 

- rukovođenje javnom nabavom 

sukladno Zakonu o javnoj nabavi  

- donošenje i ažuriranje plana nabave 

- zaključivanje ugovora o javnoj 

nabavi za nabavu u iznosu većem 

od 9.290,60 eura a manjem od 

26.540, 00 eura za robu i usluge, 

odnosno manjem od 66.360,00 eura 

za radove 

- davanje punomoći odabranim 

suradnicima za provođenje javne 

nabave do 9.290,60 eura 

 

IV. POSTUPCI JEDNOSTAVNE 

NABAVE 

 

a) za iznos procijenjene vrijednosti 

do 663,61 eura  za sve predmete nabave 

 

Članak 6. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela brine o 

nabavi i samostalno provodi postupke 

jednostavne nabave roba i usluga za potrebe 

Jedinstvenog upravnog odjela čija je nabava 

planirana proračunom te planom javne nabave, 

a osobito se to odnosi na uredski materijal, sitni 

inventar i ostale materijalne potrepštine 

potrebne za redovan rad upravnog odjela do 

663,61 eura procijene vrijednosti svake 

pojedinačne nabave. 

 

Za postupke jednostavne  nabave koje provodi, 

pročelnik je odgovoran općinskom načelniku. 

 

Članak 7. 

Predradnik u Komunalnom pogonu Općine 

Ernestinovo brine o nabavi i samostalno 

provodi postupke javne nabave roba i usluga za 

potrebe Komunalnog pogona čija je nabava 

planirana proračunom te planom javne nabave, 

a osobito se to odnosi na materijal za tekuće i 

investicijsko održavanje vozila, uređaja i 

opreme, službene i zaštitne odjeće i obuće, alate 

te ostale materijalne potrepštine potrebne za 

redovan rad Komunalnog pogona do 663, 61 

eura procijenjene  vrijednosti svake pojedinačne 

nabave. 

 

Za postupke jednostavne nabave koje provodi, 

predradnik u Komunalnom pogonu odgovoran 

je općinskom načelniku. 

 

Članak 8. 

Za postupke jednostavne  nabave do 663,61 

eura procijenjene vrijednosti nije potrebno 

pribavljati ponudu niti izdavati narudžbenicu, 

već osoba koja je izvršila nabavu svojim  

potpisom na računu, gotovinskom računu, 

ponudi, predračunu ili drugoj vjerodostojnoj 

knjigovodstvenoj ispravi temeljem koje je 

izvršeno plaćanje potvrđuje da je odobrila i 

provela javnu nabavu. 

 

b) za iznos procijenjene vrijednosti od 

663,62 eura do 9.290, 60 eura za sve 

predmete nabave 

 

Članak 9. 

Postupke jednostavne  nabave procijenjene 

vrijednosti od 663,62 eura do 9.290, 60 eura 

odobrava i provodi općinski načelnik 

samostalno, ili usmenim nalogom pročelniku ili 

nekome od službenika Jedinstvenog upravnog 

odjela da pribavi ponudu. 

 

U postupku jednostavne nabave iz stavka 1. 

ovog članka dovoljno je prikupiti jednu valjanu 

ponudu. 

 

Ponuda se pribavlja pozivom gospodarskom 

subjektu prema vlastitom odabiru iz vlastite 

baze podataka koji su do sada uredno izvršavali 

svoje obveze u odnosu na naručitelja Općinu 
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Ernestinovo ili bilo kojem drugom 

gospodarskom subjektu koji je registriran za 

izvršenje predmeta nabave. 

 

Komunikacija s gospodarskim subjektima 

odvija se elektroničkom poštom (e-mailom). 

 

Ugovor o jednostavnoj nabavi ne mora se 

zaključiti u pisanom obliku, nego ponuda i 

prihvat ponude predstavljaju ugovor o javnoj 

nabavi. Općinski načelnik kao odgovorna osoba 

naručitelja svojim potpisom na ponudi 

odobrava da se može provesti nabava. 

 

c) za iznos procijenjene vrijednosti veće 

od 9.290,60 eura a manje od 

26.540,00 eura za  robu i usluge te 

provedbu projektnih natječaja 

 

Članak 10. 

Postupke jednostavne  nabave procijenjene 

vrijednosti veće od  9.290,60 eura , a manje od  

26.540,00 eura  za robu i usluge te provedbu 

projektnih natječaja odobrava i provodi 

općinski načelnik samostalno, ili usmenim 

nalogom pročelniku ili nekome od službenika 

Jedinstvenog upravnog odjela da pribavi 

ponudu. 

 

U postupku jednostavne  nabave iz stavka 1. 

ovog članka dovoljno je prikupiti jednu valjanu 

ponudu. 

Ponuda se pribavlja pozivom gospodarskom 

subjektu prema vlastitom odabiru iz vlastite 

baze podataka koji su do sada uredno izvršavali 

svoje obveze u odnosu na naručitelja Općinu 

Ernestinovo ili bilo kojem drugom 

gospodarskom subjektu koji je registriran za 

izvršenje predmeta nabave. 

 

Komunikacija s gospodarskim subjektima 

odvija se elektroničkom poštom (e-mailom). 

 

Ugovor o jednostavnoj  nabavi s pobližim 

uređenjem prava i obveza ugovornih strana 

obavezno se zaključuje u pisanom obliku. 

 

d) za iznos procijenjene vrijednosti veće 

od 9.290,60 eura, a manje od 

66.360,00 eura za radove 

 

Članak 11. 

Postupke jednostavne  nabave procijenjene 

vrijednosti veće od 9.290,60 eura , a manje od 

66.360, 00 eura  za radove odobrava i provodi 

općinski načelnik samostalno, ili usmenim 

nalogom pročelniku ili nekome od službenika 

Jedinstvenog upravnog odjela da pribavi 

ponude. 

 

U postupku jednostavne  nabave iz stavka 1. 

ovog članka potrebno je zatražiti najmanje tri 

ponude, a nabava se može izvršiti i ako je 

pristigla samo jedna valjana ponuda. 

Ponuda se pribavlja pozivom gospodarskom 

subjektu prema vlastitom odabiru iz vlastite 

baze podataka koji su do sada uredno izvršavali 

svoje obveze u odnosu na naručitelja Općinu 

Ernestinovo ili bilo kojem drugom 

gospodarskom subjektu koji je registriran za 

izvršenje predmeta nabave. 

 

Komunikacija s gospodarskim subjektima 

odvija se elektroničkom poštom (e-mailom). 

Ako je pristigla samo jedna valjana ponuda, 

naručitelj mora raspolagati dokazima da su 

zatražene još barem dvije ponude. 

 

Ugovor o jednostavnoj  nabavi s pobližim 

uređenjem prava i obveza ugovornih strana 

obavezno se zaključuje u pisanom obliku. 

 

 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 12. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Ernestinovo“. 

Članak 13. 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje 

važiti Pravilnik o jednostavnoj javnoj 

nabavi.(„Službeni glasnik“ Općine 

Ernestinovo, br. 1/17). 

 

 

 

KLASA: 406-02/23-02/1 

URBROJ: 2158-19-01-23-1 

Ernestinovo, 24.siječnja 2023.                                                                 

                                                                                                                

Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                              

Krunoslav Dragičević, v.r. 
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4. 

Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti 

od požara („Narodne novine“, br. 92/10 i 

114/22 ) i  članka 30. Statuta Općine 

Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine 

Ernestinovo br. 2/21 i 3/21), Općinsko vijeće 

Općine Ernestinovo, na svojoj 19. sjednici, 

održanoj dana  24.siječnja 2023.godine, 

donijelo je  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o stanju požara  

za 2022.godinu 

 

I. 

Prihvaća se Izvješće o stanju požara za 

2022.godinu.  

 

II. 

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i 

čini njegov sastavni dio. 

 

III. 

Ovaj Zaključak biti će objavljen u „Službenom 

glasniku“ Općine Ernestinovo.  

 

KLASA: 245-02/23-02/1 

URBROJ:2158-19-01-23-2 

Ernestinovo, 24.siječnja 2023. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r. 

_______________________________________________________________________________

Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti 

od požara („Narodne novine“, br. 92/10 i 

114/22 ) i  članka 30. Statuta Općine 

Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine 

Ernestinovo br. 2/21 i 3/21), Općinsko vijeće 

Općine Ernestinovo, na svojoj 19. sjednici, 

održanoj dana 24.siječnja 2023.godine, 

razmatralo je  

IZVJEŠĆE 

o stanju zaštite od požara za 2022.godinu  

 

I. UVOD 

Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti 

od požara („Narodne novine“, br. 92/10 i 

114/22) predstavnička tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave najmanje 

jednom godišnje razmatraju Izvješće o stanju 

zaštite od požara na svom području i stanju 

provedbe godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara za svoje područje. 

II. PLANSKI DOKUMENTI 

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 5. 

sjednici održanoj 11. prosinca 2017. donijelo je 

Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od 

požara Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. – 

2022. godine. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave najmanje jednom u 5 godina 

usklađuju procjene ugroženosti s novonastalim 

uvjetima te je sukladno tome bilo nužno 

revidirati Procjenu ugroženosti od požara, a 

temeljem nje izraditi i novi Plan zaštite od 

požara. 

Stanje zaštite od požara nije se bitno 

promijenilo niti su se pojavile nove opasnosti od 

požara kojih ranije nije bilo, no zbog zakonskih 

obveza bilo je nužno izraditi nove planske 

dokumente. 

III. FINANCIRANJE 

VATROGASTVA 

SREDSTVIMA PRORAČUNA 

OPĆINE ERNESTINOVO ZA 

2022. GODINU 

Na području Općine Ernestinovo djeluju dva 

dobrovoljna vatrogasna društva: 

- DVD Ernestinovo i 

- DVD Laslovo 

Općina Ernestinovo za 2022. godinu uplatila je 

na račun Hrvatske vatrogasne zajednice ukupno 

223.000,00 kuna. 

 

IV. STANJE ZAŠTITE OD 

POŽARA  
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Na temelju prikaza postojećeg stanja iz planske 

dokumentacije, stručne obrade činjeničnih 

podataka o postojećem stanju i prijedloga 

organizacijskih, tehničkih i drugih mjera zaštite 

od požara, mogu se izvesti sljedeći zaključci: 

(1) Područje Općine Ernestinovo zbog 

zemljopisnog položaja predstavlja jedno 

požarno područje tako da središnja vatrogasna 

postrojba DVD Ernestinovo može na cijelom 

području obaviti svaku vatrogasnu intervenciju 

unutar 15 minuta, što zadovoljava zahtjeve 

struke. 

(2) Središnji DVD Ernestinovo raspolaže s 27 

operativnih vatrogasaca, a DVD Laslovo s 12 

operativnih vatrogasaca, sukladno Pravilniku o 

osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi 

na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne 

novine broj 61/94.). 

Prema Procjeni ugroženosti od požara i Planu 

zaštite od požara Općine Ernestinovo potreba 

središnjeg DVD Ernestinovo je 20 operativnih 

dobrovoljnih vatrogasaca i podupirući DVD 

Laslovo s potrebnih 10 operativnih 

dobrovoljnih vatrogasaca. 

(3) Na građevinama vatrogasnih domova DVD-

a nisu postavljene električne sirene za 

uzbunjivanje vatrogasaca. Stalno dežurstvo se 

ne obavlja. 

(4) Na vatrogasnim intervencijama na gašenju 

požara u zimskim uvjetima određeni problem bi 

predstavlja nedostatak vode u cisternama koje 

društva posjeduju, jer se voda iz cisterni tijekom 

zime ispušta radi mogućnosti smrzavanja jer se 

vatrogasna spremišta ne zagrijavaju. 

(5) Središnje DVD Ernestinovo je potrebno u 

potpunosti opremiti vatrogasnim vozilima, 

osobnom i skupnom opremom, ostalom 

tehničkom opremom i sredstvima za gašenje 

požara sukladno odredbama Pravilnika o 

minimumu tehničke opreme i sredstava 

vatrogasnih postrojbi (Narodne novine broj 

43/95.), a popis propisane tehničke opreme i 

sredstava navedeni su spomenutom Pravilniku. 

Ostale vatrogasne postrojbe na području Općine 

Ernestinovo (DVD Laslovo) potrebno u 

potpunosti opremiti vatrogasnim vozilima, 

osobnom i skupnom opremom, ostalom 

tehničkom opremom i sredstvima za gašenje 

požara sukladno odredbama Pravilnika o 

minimumu opreme sredstava za rad određenih 

vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih 

društava (Narodne novine broj 91/02.).  

(6) Zbog izvođenja  radova na rekonstrukciji i 

izgradnji vodoopskrbne mreže u naselju 

Ernestinovo ispitivanje hidrantske mreže bilo je 

onemogućeno u planiranom opsegu, no ispitani 

su hidranti na pojedinim lokacijama te je 

potvrđeno zadovoljavanje propisanih kriterija 

prema nadležnom Pravilniku. Po završetku 

izvođenja radova u naselju Ernestinovo 

potrebno je ispitati sve hidrante od strane 

ovlaštene pravne osobe, kao i označavanje 

hidranata sukladno normi HRN DIN 4066 te 

provoditi odgovarajuće aktivnosti u svrhu 

širenja hidrantske mreže (izgradnja hidrantske 

mreže u naseljima koji je još uvijek nemaju) 

(7) Vlasnici, odnosno korisnici građevina i 

drugih nekretnina, kao i upravitelji zgrada, 

organiziraju zaštitu od požara te skrbe o stanju 

zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10 i 

114/22) te su dužni osigurati opremljenost, 

dostupnost i ispravnost sustava za gašenje 

požara u zgradama. 

(8) Pravne osobe na području Općine, čije su 

građevine razvrstane najmanje u II. kategoriju 

ugroženosti i koje imaju obvezu osnivanja 

vlastite profesionalne vatrogasne postrojbe, 

dužne su napraviti odgovarajući akt kojim se 

reguliraju međusobni odnosi na mogućoj 

vatrogasnoj intervenciji na građevinama u 

vlasništvu spomenute pravne osobe te definirati 

kojim će snagama i vozilima DVD Ernestinovo 

intervenirati na njihovim građevinama, a po 

noveliranju Procjena ugroženosti i Planova 

zaštite od požara tih pravnih osoba. 

(9) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, 

građevinskih dijelova i drugih nekretnina te 

prostora, kao i upravitelji zgrada razvrstanih u 

III. i IV. kategoriju ugroženosti od požara dužni 

su imati zaposlenog najmanje jednog djelatnika 

zaduženoga za obavljanje poslova zaštite od 

požara i unapređenje stanja zaštite od požara. 

(10) Od posebne je važnosti za učinkovitost 

sustava zaštite od požara dosljedno provesti 

Program osposobljavanja pučanstva za 



Broj 1 "Službeni glasnik"  Stranica 8 

 

 

provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, 

gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine 

ugrožene požarom (NN broj 61/94.), Program 

osposobljavanja i provjera osposobljenosti 

zaposlenika koji rade sa zapaljivim tekućinama 

i/ili zapaljivim plinovima u skladu sa Zakonom 

o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN broj 

108/95. i 56/10.) i Pravilnikom o zapaljivim 

tekućinama (NN broj 54/99.), ustrojiti 

odgovarajuću razinu obrazovno-promidžbene 

djelatnosti (tiskanje i distribucija letaka kojim 

se pučanstvo, a posebno školska djeca, 

upoznaju s opasnostima i mjerama zaštite od 

požara). U 2022. godini ispunjavanje 

obrazovno-promidžbene aktivnosti bilo je 

otežano uslijed pandemije COVID -19 i 

nemogućnosti okupljanja ljudi u većem broju.  

V. ZAKLJUČAK 

Općina Ernestinovo sukladno svojim 

proračunskim mogućnostima izvršila je svoje 

zakonske obveze.  

Stanje protupožarne zaštite u 2022. godini bilo 

je zadovoljavajuće, no uvijek postoji 

mogućnost za poboljšanje na čemu treba 

kontinuirano raditi. 

 

KLASA: 245-02/23-02/1 

URBROJ: 2158-19-01-23-1 

Ernestinovo, 24.siječnja 2023. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r. 

 

5. 

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, 1/13, 4/13, 

137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30. 

Statuta Općine Ernestinovo (“Službeni glasnik 

Općine Ernestinovo”  , br. 2/21 i 3/21), 

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo , na 

svojoj 19.sjednici, održanoj dana 24.siječnja 

2023.godine, donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju prijevoza za učenike i 

studente sa područja 

Općine Ernestinovo 

 

 

Članak 1. 

Odobrava se sufinanciranje troškova prijevoza 

za učenike srednjih škola na području Općine 

Ernestinovo. 

 

Članak 2. 

Prijevoz učenika srednjih škola koji koriste 

linije autobusnoga prijevoznika, sufinancira se 

na način da se subvencija isplaćuje izravno 

prijevozniku. 

 

Članak 3. 

Odobrava se sufinanciranje troškova prijevoza 

za redovite  i  izvanredne studente sa područja 

Općine Ernestinovo. 

 

Članak 4. 

Prijevoz redovitih studenata koji koriste linije 

autobusnoga prijevoznika, sufinancira  se u 

mjesečnom iznosu od 40  eura  na način da se 

subvencija isplaćuje izravno prijevozniku. 

Prijevoz redovitih studenata koji koriste linije 

HŽ, sufinancira se uplatom od 10 eura na  

tekući/žiro račun studenta. 

Prijevoz izvanrednih studenata , sufinancira se 

uplatom od 10 eura na tekući/žiro račun  

studenta.  

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 

dana objave u “Službenom glasniku” Općine  

Ernestinovo. 

 

Članak 6. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o sufinanciranju prijevoza za učenike i 

studente sa područja Općine 

Ernestinovo.(“Službeni glasnik” Općine 

Ernestinovo( “Službeni glasnik” Općine 

Ernestinovo, br. 8/22 i 9/22). 

 

 

KLASA:402-08/23-03/1 

URBROJ:2158-19-01-23-1 

Ernestinovo, 24.siječnja 2023. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                        

Krunoslav Dragičević, v.r. 



Broj 1 "Službeni glasnik"  Stranica 9 

 

 

 

6. 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„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) i članka 

30. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni 

glasnik“ Općine Ernestinovo broj 2/21 i 3/21), 

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 

19. sjednici, održanoj dana 24.siječnja 

2023.godine , donijelo je  

 

ODLUKU 

o naknadama za sudjelovanje na 

sjednicama  

Općinskog vijeća  

 

Članak 1. 

Ovom odlukom uređuju se naknade troškova, 

uvjeti pod kojima im naknada pripada te način 

i rok isplate naknade članovima Općinskog 

vijeća Općine Ernestinovo, općinskom 

načelniku i njegovim zamjenicima te 

službenicima Jedinstvenog upravnog odjela 

kada sudjeluju na sjednicama Vijeća njihovih 

radnih tijela izvan svojeg radnog vremena. 

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. 

Naknada za sudjelovanje na sjednicama 

Općinskog vijeća utvrđuje se u fiksnom iznosu 

i njome su obuhvaćeni troškovi dolaska na 

sjednicu, troškovi boravka u mjestu održavanja 

sjednice, naknada za rad te izgubljena zarada. 

Pravo na naknadu ostvaruju vijećnici. 

Pravo na naknadu ostvaruju općinski načelnik 

te njegovi zamjenici (dalje u tekstu: 

dužnosnici). 

Pravo na naknadu ostvaruju i službenici 

Jedinstvenog upravnog odjela ako sudjeluju na 

sjednicama Općinskog vijeća. 

Članak 4. 

Pravo na naknadu za sudjelovanje na 

sjednicama ostvaruje se odazivom na radnu 

sjednicu i prisustvom do službenog završetka 

sjednice. 

Ako vijećnik, dužnosnik ili službenik zakasni 

na početak sjednice ili se udalji sa sjednice prije 

službenog završetka, dužan je navesti razlog 

izostanka. Ako je razlog opravdan, ostvaruje 

pravo na naknadu u cijelom iznosu. Ako je 

razlog neopravdan, a vijećnik, dužnosnik ili 

službenik barem djelomično sudjeluje na 

sjednici, ostvaruje pravo na naknadu u iznosu 

50% od iznosa iz članka 6. ove odluke. 

O opravdanosti izostanka odlučuje 

predsjedavajući na sjednici. 

O opravdanosti izostanka predsjedavajućeg 

odlučuju prisutni vijećnici, većinom glasova 

prisutnih vijećnika. 

Članak 5. 

Za sudjelovanje na svečanim sjednicama 

Općinskog vijeća ne isplaćuje se naknada. 

Članak 6. 

Naknada za sudjelovanje na sjednicama iznosi: 

- za predsjednika Općinskog vijeća 93 

eura neto po održanoj sjednici  

- za potpredsjednike Općinskog vijeća 

34 eura  neto po održanoj sjednici 

- za ostale vijećnike 27 eura neto po 

održanoj sjednici 

- za dužnosnike 27 eura neto po održanoj 

sjednici 

- za službenike  27 eura neto  po održanoj 

sjednici 

Članak 7. 

Ako sjednicom predsjedava potpredsjednik 

Općinskog vijeća, za tu sjednicu mu se isplaćuje 

naknada u iznosu kao da je predsjednik Vijeća. 

Članak 8. 

U slučaju da se sjednica zbog nedostatka 

kvoruma ne može održati, prisutnima će se 
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isplatiti naknada u iznosu 50% od iznosa iz 

članka 6. ove odluke. 

Članak 9. 

Jedinstveni upravni odjel za potrebe provedbe 

ove odluke vodi posebnu evidenciju o 

sudjelovanju na radnim sjednicama. 

Članak 10. 

Ako se vijećnik ili dužnosnik želi odreći 

naknade, o tome daje pisanu izjavu koju 

dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu. 

Izjava se daje na neodređeno vrijeme, a 

najkasnije do završetka mandata vijećnika 

odnosno dužnosnika. 

Izjava je opoziva, vijećnik odnosno dužnosnik 

ju može opozvati u svakom trenutku ali s 

djelovanjem ubuduće, od trenutka dostave 

pisane izjave Jedinstvenom upravnom odjelu da 

želi nastaviti primati naknade. 

Članak 11. 

Sredstva za isplatu naknada za sudjelovanje na 

sjednicama osiguravaju se u proračunu Općine 

Ernestinovo, uvećana za iznose poreza, prireza 

i obveznih doprinosa. 

Članak 12. 

Naknade se isplaćuju do 15. u mjesecu za 

sjednice održane prethodnog mjeseca. 

Članak 13.  

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Ernestinovo. 

Članak 14. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o naknadama za sudjelovanje na 

sjednicama Općinskog vijeća. („Službeni 

glasnik“ Općine Ernestinovo, br. 2/17 i 8/21). 

KLASA:081-02/23-03/1 

URBROJ:2158-19-01-23-1 

Ernestinovo, 24.siječnja 2023. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                            

Krunoslav Dragičević, v.r. 
 

7. 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22 ) i članka 

30. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni 

glasnik Općine Ernestinovo“ broj 2/21 i 3/21), 

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 

19. sjednici, održanoj dana 24.siječnja 

2023.godine, donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu 

ekonomske cijene Dječjeg  vrtića 

„Ogledalce“ Ernestinovo  

 

 

Članak 1. 

Daje se  suglasnost na Odluku o iznosu 

ekonomske cijene Dječjeg vrtića „Ogledalce“ 

Ernestinovo. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Ernestinovo. 

 

KLASA: 601-02/23-02/1 

URBROJ: 2158-19-01-23-1 

Ernestinovo, 24.siječnja 2023. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r. 

 

8. 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 

10/97, 107/07, 94/13,98/19 i 57/22 ) i članka 

30. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni 

glasnik Općine Ernestinovo“ broj 2/21 i 3/21), 

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 

19. sjednici, održanoj dana 24.siječnja 

2023.godine, donijelo je  

 

ODLUKU 
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o davanju suglasnosti na I. izmjene 

Pravilnika 

o plaćama, naknadi plaće i drugim 

materijalnim pravima 

radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću 

„Ogledalce“ Ernestinovo   

 

 

Članak 1. 

Daje se  suglasnost na I. izmjene Pravilnika o 

plaćama, naknadi plaće i drugim materijalnim 

pravima radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću 

„Ogledalce“ Ernestinovo. 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Ernestinovo. 

 

KLASA: 601-02/23-02/2 

URBROJ: 2158-19-01-23-1 

Ernestinovo, 24.siječnja 2023. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r. 

 

9. 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 

10/97, 107/07, 94/13,98/19 i 57/22 ) i članka 

30. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni 

glasnik Općine Ernestinovo“ broj 2/21 i 3/21), 

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 

19.sjednici, održanoj dana 24.siječnja 

2203.godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Sporazum o 

zajedničkoj suradnji i financiranju rada 

Dječjeg vrtića „Ogledalce“ Ernestinovo   

 

Članak 1. 

Daje se  suglasnost na Sporazum o zajedničkoj 

suradnji i financiranju rada Dječjeg vrtića 

„Ogledalce“ Ernestinovo. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Ernestinovo. 

 

KLASA: 601-02/23-02/3 

URBROJ: 2158-19-01-23-1 

Ernestinovo, 24.siječnja 2023. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Dragičević, v.r. 

 

10. 

Na temelju članka 35.b 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, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30. Statuta 

Općine Ernestinovo („Službeni glasnik“, br. 

2/21 i 3/21), Općinsko vijeće Općine 

Ernestinovo, na svojoj 19. sjednici, održanoj 

dana 24. siječnja 2023.godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu općinske 

načelnice 

za razdoblje od 1.srpnja 2022. do 

31.prosinca 2022. godine 

 

I. 

Prihvaća se Izvješće o radu općinske načelnice 

za razdoblje od 1.srpnja 2022.do 31.prosinca 

2022. godine.  

 

II. 

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i 

čini njegov sastavni dio. 

 

III. 

Ovaj Zaključak biti će objavljen u „Službenom 

glasniku“ Općine Ernestinovo.  

 

KLASA:022-05/23-02/1 

URBROJ:2158-19-01-23-2 

Ernestinovo, 24.siječnja 2023. 
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 Predsjednik Općinskog vijeća       Krunoslav Dragičević, v.r. 

 

Na temelju članka 35.b 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, 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20) i članka 44. Statuta Općine 

Ernestinovo („Službeni glasnik“, br. 

2/21 i 3/21), Općinskom vijeću 

Općine Ernestinovo, podnosim 

slijedeće  

  

IZVJEŠĆE 

o radu općinske načelnice za 

razdoblje od 1. srpnja 2022. do 

31. prosinca 2022. 

 

 
I. UVOD 

 

Člankom 44. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(''Narodne novine'' br. 33/01., 60/01. 

i 129/05. 109/07., 125/08.,36/09. 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20), utvrđeno je 

da općinski načelnik obavlja izvršne 

poslove lokalne samouprave. 

Sukladno članku 48. spomenutog 

Zakona općinski načelnik: 

- priprema prijedloge općih akta,  

- izvršava ili osigurava izvršavanje 

općih akata predstavničkog tijela,  

- usmjerava djelovanje upravnih 

tijela jedinice lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave 

u obavljanju poslova iz njihovoga 

samoupravnog djelokruga, te 

nadzire njihov rad,  

- upravlja i raspolaže 

nekretninama i pokretninama u 

vlasništvu jedinice lokalne, 

kao i njezinim prihodima i 

rashodima, u skladu sa zakonom i 

statutom,  

- te obavlja i druge poslove 

utvrđene statutom 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

nekretnina i pokretnina jedinice 

lokalne, odnosno područne 

(regionalne) samouprave i 

raspolaganju ostalom imovinom u 

skladu s ovim Zakonom, statutom 

jedinice i posebnim propisima 

- imenuje i razrješuje predstavnike 

jedinice lokalne, odnosno područne 

(regionalne) samouprave u tijelima 

javnih ustanova, trgovačkih 

društava i drugih pravnih osoba 

- obavlja i druge poslove utvrđene 

zakonom i statutom. 

 

U izvještajnom razdoblju općinska 

načelnica Općine Ernestinovo u 

okviru svog djelokruga: 

 

- obavljala je izvršne poslove iz 

samoupravnog djelokruga općine 

koji su mu povjereni zakonom,  

- utvrđivala je prijedloge općih 

akata koje donosi Općinsko  vijeće,  

- davala je mišljenje o 

prijedlozima odluka i drugih akata 

koje Općinskom vijeću upute drugi 

ovlašteni predlagači,  

- izvršavala i osiguravala 

izvršavanje općih akata općinskog 

vijeća, prostornih i urbanističkih 

planova te drugih akata Općinskog 

vijeća,  

- upravljala nekretninama i 

pokretninama u vlasništvu Općine 

kao i prihodima i rashodima Općine,  

- utvrdila prijedlog godišnjeg 

proračuna Općine,  

- usmjeravala djelovanje 

Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, 

nadzirao njihov rad,  

- te obavljala i druge poslove u 

skladu sa zakonom, statutom Općine 

i aktima Vijeća. 

 

  

 I.  DJELOKRUG 

OPĆINSKE NAČELNICE 

 

Djelovanje Općinske načelnice 

odvijalo se  kroz rad Jedinstvenog 

upravnog odjela. 

 

1.  FINANCIJE 
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 Općinska načelnica je u 

izvještajnom razdoblju inicirala i 

nadzirala poslove vezane uz izradu i 

izvršavanje proračuna, izradu 

propisanih i ostalih izvješća u svezi 

s izvršenjem proračuna, vođenje 

računovodstva proračuna, vođenje 

propisanih poslovnih knjiga, 

prikupljanje prihoda koji pripadaju 

Općini te druge poslove i aktivnosti 

vezane za financijsko poslovanje 

Općine, a koji proizlaze iz 

ovlaštenja utvrđenih Zakonom o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, Zakonom o 

financiranju jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, 

Zakonom o proračunu i Statutom 

Općine Ernestinovo. 

 

 Sve pristigle obveze Općina 

Ernestinovo podmiruje 

pravovremeno, nema nepodmirenih 

obveza, te posluje pozitivno uz 

stalni višak prihoda poslovanja.  

   

 

 U  drugoj polovini 2022. godine  

Općina Ernestinovo bila je 

podnositelj/partner u 7 prijavljenih 

projekata.  

 

Popis prijavljenih projekata 

dostavljamo u nastavku: 
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Naziv 

projekta 

 

 

Nositelj 

projekt

a 

 

 

Sektor 

projek

ta  

 

 

 

Kratki opis 

projekta  

 

 

 

Vrijedno

st (HRK) 

 

Predviđen

i izvor(i) 

financiran

ja  

 

Planira

no 

vrijeme 

proved

be           

 

 

 

Napome

na 

1 

wifi proširenja 

Laslovo 

Općina 

Ernestino

vo 

Besplat

ni 

Internet 

Izgradnja Wi-Fi 

infrastrukture na 

mjestima značajnijeg 

okupljanja građana i 

besplatno korištenja 

interneta na mjestima 

javnog života.  43.000,00 OE 2022 

ZAVRŠE

N 

2 

Rekonstru

kcija ceste 

u Školskoj 

ulici i  

izgradnja 

mosta 

preko 

rijeke 

Vuke do 

sustava 

navodnjav

anja 

poljoprivre

dnih 

površina 

Općina 

Ernestino

vo 

infrastr

uktura 

Osječko-baranjska 

županija investitor je 

izgradnje sustava 

navodnjavanja u 

Laslovu na riječnom 

otoku između starog i 

novog toka rijeke 

Vuke. Projekt je 

vrijedan 9 mil kn, 

financiran iz EU 

fondova. Do sustav 

navodnjavanja vodi 

stari most preko rijeke 

napravljen od drvenih 

šlipera, zakrpan 

čeličnim oplatama. 

Potrebno je izgraditi 

most koji je jedini 

prilaz sustavu 

navodnjavanja kako bi 

se omogućio dolazak 

mehanizacije  i obrada 

poljoprivrednih 

površina 

6.100.000,

00 

MRRFEU, 

OE 2023 u provedbi 

3 

novi most 

na rijeci 

Vuka-

Ernestinov

o-Petrova 

Slatina ŽUC 

infrastr

uktura 

Rekonstrukcijom 

starog mosta znatno će 

se unaprijediti sustav 

prometne 

infrastrukture, podići  

razina  sigurnosti i 

udobnosti u prometu, 

razina komunalnih 

usluga  i pružiti  

zadovoljavajući  

standard lokalnog 

stanovništva 

5.900.000,

00 ŽUC 

2022-

2023 u provedbi 

4 

Sanacija 

pješačkih 

staza u 

Laslovu - 

P. Šandora 

- Trg 

Općina 

Ernestino

vo 

infrastr

uktura 

Provođenje projektnih 

aktivnosti pridonijeti 

će poboljšanju 

dostupnosti  i 

unapređenju 

komunalne 

infrastrukture, višoj 

razini sigurnosti u 

515.000,0

0 

MRRFEU, 

OE 2022 

ZAVRŠE

N 
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Naziv 

projekta 

 

 

Nositelj 

projekt

a 

 

 

Sektor 

projek

ta  

 

 

 

Kratki opis 

projekta  

 

 

 

Vrijedno

st (HRK) 

 

Predviđen

i izvor(i) 

financiran

ja  

 

Planira

no 

vrijeme 

proved

be           

 

 

 

Napome

na 

hrvatskih 

branitelja 

prometu pješaka,  

pridonijeti će se 

povećanju standarda 

komunalnih usluga i 

standarda zajednice, 

dostupnosti lokalne 

temeljne usluge za 

cjelokupno ruralno 

stanovništvo  (L= 

500m) 

5 

Izgradnja i 

rekonstruk

cija 

pozornice 

u Parku 

skulptura  

Ernestinov

o 

Općina 

Ernestino

vo 

infrastr

uktura 

Rekonstrukcijom 

pozornice omogućili 

bismo neometano i 

kvalitetno održavanje 

raznovrsnih kulturnih, 

društvenih i 

obrazovnih 

manifestacija, 

promovirali bogatu 

povijesnu baštinu, 

tradiciju  i jedinstveno 

stvaralaštvo, 

prilagodili bi ju za 

osobe s invaliditetom i 

omogućili njihovo 

aktivno sudjelovanje u 

programima, potaknuli 

participaciju šire 

zajednice u kulturni 

život, s osobitim 

naglaskom na djecu i 

mlade.  

703.655,0

0 

Ministarstvo 

kulture, 

OBŽ, OE 2023 

prijavljen 

29.9.2022. 
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Naziv 

projekta 

 

 

Nositelj 

projekt

a 

 

 

Sektor 

projek

ta  

 

 

 

Kratki opis 

projekta  

 

 

 

Vrijedno

st (HRK) 

 

Predviđen

i izvor(i) 

financiran

ja  

 

Planira

no 

vrijeme 

proved

be           

 

 

 

Napome

na 

6 

Sadnja 

zelene 

infrastrukt

ure- KDC, 

šuma, v. 

Nazora 

Općina 

Ernestino

vo 

zelena 

infra 

Cilj nam je povećati 

otpornost naše 

zajednice na utjecaje 

klimatskih promjena 

stvarajući  zelene 

površine koje će nakon 

izgradnje kompletne 

komunalne 

infrastrukture u Općini 

biti povezane zelenim 

koridorima u oazu 

ugodnog življenja i 

buduću "zelenu" 

Općinu Ernestinovo. 

Biciklističke staze 

imaju pozitivan utjecaj 

na ublažavanje 

klimatskih promjena, a 

uz sadnju zelenila uz 

nju taj pozitivan 

utjecaj još se 

multiplicira. Sadnjom  

stabala kompenzirat će 

se utjecaj CO2 

ispuštenih u okoliš i 

uzrokovanih 

automobilskim 

prijevozom 

3.236.126,

75 FZOEU, OE 2023 

prijavljen 

03.10.202

2. 

7 

izrada 

monografij

e o 

naivnom 

kiparstvu 

Općina 

Ernestino

vo kultura 

Cilj programa je tiskati  

monografiju koja  

kritički naglašava 

kreativne i društvene 

vrijednosti jednog 

kulturnog projekta.  

Monografija koja bi se 

tim povodom tiskala 

sadržavala bi tematski 

blok posvećen Petru 

Smajiću, s osobitim 

naglaskom na 

njegovom 

poslijeratnom opusu 

nastalom u 

Ernestinovu. 63.675,00 

Ministarstvo 

kulture, 

LUPS, OE 2023 Odobren 

 

Popis odobrenih projekata  i projekata u fazi realizacije  u izvještajnom razdoblju dostavljamo u nastavku: 
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Naziv 

projekta 

N
o

si
te

lj
 

p
ro

je
k

ta
 

 

Sekt

or 

proj

ekta 

(npr. 

turiz

am; 

kult

ura;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zašti

ta 

okoli

ša 

itd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kratki opis 

projekta  

 

Vrijednost 

projekta 

(HRK) 

 

 

  

Predviđeni 

Izvor(i) 

financiranja  

Planirano 

vrijeme 

provedbe           

Napomen

a  

1 

Izgradnja 

kolodvora s 

kolosijekom u 

Laslovu 

H
Ž

 

infrast

ruktur

a 

Izgradnjom 

kolodvora u 

Laslovu 

omogućiti će se 

bolja prometna 

povezanost sa 

većim 

središtima i 

mimoilaženje 

vlakova čime će 

se omogućiti 

uvođenje većeg 

broja linija za 

putnike. 

20.250.000,00 HŽ 2022 U provedbi 

2 

Rekonstrukcija 

i izgradnja 

vodoopskrbne 

mreže u 

Ernestinovu 

O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

infrast

ruktur

a 

Poboljšanje 

dostupnost i 

unapređenje 

komunalne 

infrastrukture-

vodoopskrbe, 

poboljšanje    

standarda 

komunalnih 

usluga i 

standarda 

zajednice, 

zadovoljenje 

javnih potreba,      

ujednačen 

ruralni razvoj te 

doprinos zaštiti i 

unapređenju 

zaštite okoliša i     

očuvanju 

zdravlja 

lokalnog 

stanovništva. 

20.000.000,00 

kn 

MRRFEU, OE, 

Hrvatske vode 
2020 ZAVRŠEN 

3 

Sustav 

navodnjavanja 

O
B

Ž
 

infrast

ruktur

a 

unaprjeđenje 

poljoprivredne 

proizvodnje 

9.500.000,00 EU, APPRRR 2023 ZAVRŠEN 

4 

Izrada 

projektne 

dokumentacije 

za sekundarnu 

kanalizacijsku 

mrežu  

V
o

d
o
v

o
d

 O
si

je
k

 

infrast

ruktur

a 

Cilj je 

korisnicima 

osigurati 

kontinuiranu, 

sigurnu, 

kvalitetnu 

odvodnju 

otpadnih voda 

uz stalni cilj 

očuvanja 

okoliša i 

zdravlja 

korisnika uz 

potporu šire 

500.000,00 
 Hrvatske vode, 

OE 
2020-2022 u provedbi 
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društvene 

zajednice 

5 

Zaželi Faza II 

O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

zapošl

javanj

e 

Projekt 

Osnaživanje 

kroz edukaciju 

teško 

zapošljivih žena 

Općine 

Ernestinovo- 

OSNAŽENE 

ERNESTINE 

Faza II za cilj 

ima doprinijeti 

smanjenju stope 

nezaposlenosti i 

doprinijeti 

spolnoj 

jednakosti kroz 

dodatnu 

edukaciju za 

njegovateljicu 

20 žena iz ciljne 

skupine teško 

zapošljivih žena 

(s najviše 

završenom 

srednjom 

školom) te ih 

zaposliti u 

trajanju od 12 

mjeseca u danas 

sve traženijem 

sektoru njege 

starijih osoba, 

povećati njihovu 

zapošljivost i 

nakon projekta, 

smanjiti razinu 

siromaštva i 

pružiti im 

osjećaj 

samoostvarenja. 

1.856.700,00 

Europski 

socijalni fond 

Operativni 

program 

Učinkoviti 

ljudski 

potencijali  

2021-2022 ZAVRŠEN 

6 

Pripreme za 

priključak za 

plin 

O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

infrast

ruktur

a 

izrada priprema 

za priključak za 

plin za 

kućanstva u ul. 

V.Nazora 

Ernestinovo 

kako bi se 

zaštitila 

novoigrađena 

biciklističko-

pješačka i 

pješačka staza 

od naknadnog 

izrezivanja za 

izradu 

priključaka za 

plin za 

kućanstva koja 

nisu spojena 

650.000,00 HEP Plin, OE 2022 ZAVRŠEN 
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7 

NGN-

širokopojasni 

Internet 

O
B

Ž
 

infrast

ruktur

a 

    Eu 2023-2024 u provedbi 

8 

Tu smo za Vas 

cr
v

en
i 

k
ri

ž socijal

ne 

usluge 

besplatan 

prijevoz starijih 

i nemoćnih 

stanovnika u 

medicinske 

svrhe 

450.000,00 esf 2020-2021 u provedbi 

9 

Razvoj 

inovativnih 

socijalnih 

usluga - 

Integrativni 

centar za 

savjetovanje i 

podršku 

D
o

k
k

ic
a 

socijal

ne 

usluge 

Poboljšanje 

socijalnih 

usluga -

projektom se 

planira razvijati 

izvaninistitucijs

ke usluge 

savjetovanja i 

pomaganja, rane 

intervencije i 

pomoć pri 

uključivanju u 

programe 

odgoja i 

obrazovanja za 

djecu s 

poremećajem u 

ponašanju, ali i 

djece s 

teškoćama u 

razvoju. 

1.999.200,00 esf 2021 u provedbi 

10 

Sanacija 

pješačkih staza 

u Laslovu, Trg 

hr. branitelja - 

Kolodvorska 

O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

infrast

ruktur

a 

Provođenje 

projektnih 

aktivnosti 

pridonjeti će 

poboljšanju 

dostupnosti  i 

unapređenju 

komunalne 

infrastrukture, 

višoj razini 

sigurnosti u 

prometu 

pješaka,  

pridonjeti će se 

povećanju 

standarda 

komunalnih 

usluga i 

standarda 

zajednice, 

dostupnosti 

lokalne temeljne 

usluge za 

cjelokupno 

ruralno 

stanovništvo  

(L= ) 

810.000,00 MRRFEU, OE 2022 ZAVRŠEN 
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11 

Sanacija divlje 

deponije u 

Općini 

Ernestinovo - 

Laslovo -faza 

II 

O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 okoliš 

Općina 

Ernestinovo 

nalazi se na 

području od 

posebne državne 

skrbi RH. Uz 

sami rub naselja, 

nekoliko metara 

od zadnje kuće u 

Ulici Rudolfa 

Frančića u 

Laslovu nalazi 

se deponija za 

koju se planira 

izraditi Plan 

sanacije. 

550.000,00 

FZOEU, 

Općina 

Ernestinovo 

2022 ZAVRŠEN 

12 

wifi proširenja 

Laslovo 

O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

Bespla

tni 

Intern

et 

Izgradnja Wi-Fi 

infrastrukture na 

mjestima 

značajnijeg 

okupljanja 

građana i 

besplatno 

korištenja 

interneta na 

mjestima javnog 

života.  

43.000,00 OE 2022 ZAVRŠEN 

13 

Rekonstrukcija 

ceste u 

Školskoj ulici i  

izgradnja 

mosta preko 

rijeke Vuke do 

sustava 

navodnjavanja 

poljoprivrednih 

površina 

O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

infrast

ruktur

a 

Osječko-

baranjska 

županija 

investitor je 

izgradnje 

sustava 

navodnjavanja u 

Laslovu na 

riječnom otoku 

između starog i 

novog toka 

rijeke Vuke. 

Projekt je 

vrijedan 9 mil 

kn, financiran iz 

EU fondova. Do 

sustav 

navodnjavanja 

vodi stari most 

preko rijeke 

napravljen od 

drvenih šlipera, 

zakrpan 

čeličnim 

oplatama. 

Potrebno je 

izgraditi most 

koji je jedini 

prilaz sustavu 

navodnjavanja 

kako bi se 

omogućio 

dolazak 

mehanizacije  i 

obrada 

poljoprivrednih 

površina 

6.100.000,00 MRRFEU, OE 2023 u provedbi 
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14 

Nabavka 

komunalne 

opreme i 

provedba 

edukacija 

O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

zaštita 

okoliš

a 

Kroz provedbu 

aktivnosti  

nabavke 

komunalne 

opreme i 

provedbu 

edukacija i 

edukacijskih 

aktivnosti 

uspostaviti 

ćemo 

kvalitetniji i 

učinkovitiji 

sustav 

gospodarenja 

komunalnim 

otpadom na 

području naše 

zajednice te tako 

pridonjeti zaštii 

okoliša i 

prirode, te 

unaprijediti 

sustav 

sprječavanja 

nastanka otpada  

i odvojenog 

sakupljanja 

otpada. 

160.000,00 
FZOEU,  

općina 
2022 u provedbi 

15 

Sanacija 

pješačkih staza 

u Ernestinovu, 

Ulica Matije 

Gupca  

O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

infrast

ruktur

a 

Sanacijom 

pješačkih staza 

znatno će se 

povećati 

standard 

komunalne 

infrastrukture, 

poboljšati će se  

razina 

komunalnih 

usluga, 

dostupnost 

lokalne 

infrastrukture, 

povećati životni 

standard i 

omogućiti viša 

razina sigurnosti 

te podići 

kvaliteta 

socijalnih 

usluga tj. 

olakšati pristup 

socijalnim i 

zdravstvenim 

ustanovama. 

500.000,00 MGIPU, OE 2022 ZAVRŠEN 

16 

Poticanje 

kulturnog 

dijaloga i 

kulturno-

umjetničkog 

amaterizma  za 

očuvanje 

kulturne 

baštine O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

infrast

ruktur

a 

Provođenjem 

projektnih 

aktivnosti u 

Općini 

Ernestinovo 

povećati će se 

standard 

komunalnih i 

socijalnih 

usluga  u 

150.000,00 
MRRFEU, Oe, 

CROFOND 
2022 ZAVRŠEN 
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lokalnoj 

zajednici te  

unaprediti 

energetska 

učinkovitosti i 

zaštita okoliša 

budući da 

ekološki 

prihvatljiva 

LED rasvjetna 

tijela smanjuju 

potrošnju el. 

energije u 

usporedbi s 

klasičnim 

rasvjetnim 

tijelima, 

smanjuju 

emisiju 

stakleničkih 

plinova i drugih 

štetnih plinova 

na okoliš, te se 

pri izradi  koriste 

materijali koji 

nisu štetni za 

zdravlje 

(postavljanje 

rasvjetu u zeleni 

pojas Crkva-

DVD) 

17 

autobusna 

stajališta O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

infrast

ruktur

a 

Znatno će se 

unaprijediti 

sustav prometne 

infrastrukture, 

podići razina 

sigurnosti i 

udobnosti u 

prometu, razina 

komunalnih 

usluga i pružiti 

zadovoljavajući 

standard 

lokalnom 

stanovništvu.  230.000,00 OE, ŽUC 2021 

ZAVRŠEN 

18 

Rekonstrukcija 

pješačke staze 

u naselju 

Ernestinovo - 

II. faza O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

infrast

ruktur

a 

Provođenje 

projektnih 

aktivnosti 

pridonjeti će 

poboljšanju 

dostupnosti  i 

unapređenju 

komunalne 

infrastrukture, 

višoj razini 

sigurnosti u 

prometu 

pješaka,  

pridonjeti će se 

povećanju 

standarda 

komunalnih 

usluga i 

standarda 

zajednice, 1.100.000,00 MUP, općina 2020 

ZAVRŠEN 
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dostupnosti 

lokalne temeljne 

usluge za 

cjelokupno 

ruralno 

stanovništvo  

(L=963m,  

1+404.00) 

19 

Nastavak 

unaprjeđenja 

usluga za djecu 

u sustavu 

ranog i 

predškolskog 

odgoja i 

obrazovanja O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

demog

rafija 

Obiteljski sklad 

kroz produljeni 

rad DV 

„Ogledalce“ 

Ernestinovo je 

projekt koji 

programom 

produljenog 

radnog vremena 

doprinosi 

boljem 

usklađivanju 

poslovnog i 

obiteljskog 

života za 50 

obitelji 

polaznika vrtića. 

Kroz dodatnu 

edukaciju 

odgojitelja i 

uvođenje 

posebnih 

programa 

dodatno se 

doprinosi 

unapređenju 

odgojno-

obrazovnog rada 

i omogućuje 

djeci 

kvalitetniju skrb 

i dodatne 

sadržaje 1.055.806,14 ESF 2021 u provedbi 

20 

 

Za život u 

zajednici cr
v

en
i 

k
ri

ž 

socijal

ne 

usluge 

priprema i 

dostava toplih 

obroka za 

socijalno 

ugrožene 

stanovnike 

zajednice 1.659.928,84 esf 2021 u provedbi 

21 

 

Digaitalizacija 

grobnog 

očevidnika O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

digital

izacija 

Izrada 

programskog 

modula za 

digitalno 

interaktivno 

sučelja s 

prijenosom 

podataka iz 

trenutnih 

evidencija u 

svrhu 

sveobuhvatnog 

funkcioniranja 

digitalnog 

sučelja Grobnog 

očevidnika 62.500,00 

FZOEU, 

Općina 

Ernestinovo 2021 

ZAVRŠEN 
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22 

novi most na 

rijeci Vuka-

Ernestinovo-

Petrova Slatina Ž
U

C
 infrast

ruktur

a 

Rekonstrukcijo

m starog mosta 

znatno će se 

unaprijediti 

sustav prometne 

infrastrukture, 

podići  razina  

sigurnosti i 

udobnosti u 

prometu, razina 

komunalnih 

usluga  i pružiti  

zadovoljavajući  

standard 

lokalnog 

stanovništva 5.900.000,00 ŽUC 2022-2023 u provedbi 

23 

Sanacija 

pješačkih staza 

u Laslovu - P. 

Šandora - Trg 

hrvatskih 

branitelja O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

infrast

ruktur

a 

Provođenje 

projektnih 

aktivnosti 

pridonjeti će 

poboljšanju 

dostupnosti  i 

unapređenju 

komunalne 

infrastrukture, 

višoj razini 

sigurnosti u 

prometu 

pješaka,  

pridonjeti će se 

povećanju 

standarda 

komunalnih 

usluga i 

standarda 

zajednice, 

dostupnosti 

lokalne temeljne 

usluge za 

cjelokupno 

ruralno 

stanovništvo  

(L= 500m) 515.000,00 MRRFEU, OE 2022 ZAVRŠEN 

24 

izrada 

monografije o 

naivnom 

kiparstvu O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

kultur

a 

Cilj programa je 

tiskati  

monografiju 

koja  kritički 

naglašava 

kreativne i 

društvene 

vrijednosti 

jednog 

kulturnog 

projekta.  

Monografija 

koja bi se tim 

povodom tiskala 

sadržavala bi 

tematski blok 

posvećen Petru 

Smajiću, s 

osobitim 

naglaskom na 

njegovom 

poslijeratnom 63.675,00 

Ministarstvo 

kulture,LUPS, 

OE 2023 u provedbi 
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opusu nastalom 

u Ernestinovu. 

25 Zaželi Faza III O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

zapošl

javanj

e 

Projekt 

Osnaživanje 

kroz edukaciju 

teško 

zapošljivih žena 

Općine 

Ernestinovo- 

OSNAŽENE 

ERNESTINE 

Faza II za cilj 

ima doprinijeti 

smanjenju stope 

nezaposlenosti i 

doprinijeti 

spolnoj 

jednakosti kroz 

dodatnu 

edukaciju za 

njegovateljicu 

20 žena iz ciljne 

skupine teško 

zapošljivih žena 

(s najviše 

završenom 

srednjom 

školom) te ih 

zaposliti u 

trajanju od 12 

mjeseca u danas 

sve traženijem 

sektoru njege 

starijih osoba, 

povećati njihovu 

zapošljivost i 

nakon projekta, 

smanjiti razinu 

siromaštva i 

pružiti im 

osjećaj 

samoostvarenja. 990.000,00 

Europski 

socijalni fond 

Operativni 

program 

Učinkoviti 

ljudski 

potencijali  

2022-2023 u provedbi 

26 

Energetska 

obnova NK 

"Laslovo 91" O
p

ći
n

a 
E

rn
es

ti
n

o
v

o
 

2022 

Cilj projekta je 

smanjenje 

potrošnje 

energije u 

zgradama 

javnog sektora  

od najmanje 

50% u odnosu 

na godišnju 

potrošnju 

energije za 

grijanje/hlađenj

e prije provedbe 

navedenih mjera 

i korištenje 

obnovljivih 

izvora energije-

ugradnja solara i 

dizalica topline 430.000,00 

FZOEU,  

općina 2022 u provedbi 
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2. PODRUČJE URBANIZMA, 

GRADITELJSTVA, KOMUNALNOG 

GOSPODARSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA 

 

Općinska načelnica obavljala je redovne 

djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja 

prostora, gospodarenje prostorom Općine kroz 

uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji 

se odnose na skrb i unapređivanje okoliša. 

 

U predmetnom izvještajnom razdoblju 

provedena su dva postupka javne nabave,  

provedeni su   postupci jednostavne nabave za 

izgradnju infrastrukture. 

 

Na području Općine nastavljeni su 

infrastrukturni radovi na izgradnji kolodvora u 

Laslovu, završeni su radovi na sustavu 

navodnjavanja u Laslovu,  izgrađeni su 

nogostupi u ulici V. Nazora u Ernestinovu,  U 

Ulici M. Gupca,  u Laslovu u ulici - P. Šandora 

- Trg hrvatskih branitelja te ulici P.Šandora-Trg 

hr.branitelja. radi se projektna dokumentacija za 

sekundarnu kanalizacijsku mrežu,  završene su 

pripreme za priključak za plin-faza I i II 

Laslovo, postavljene wi-fi točke u Laslovu,  

izgrađena su autobusna ugibališta u Laslovu, 

završili smo s drugom fazom sanacije divlje 

deponije u Laslovu, provodi se projekt „Zaželi 

III“ kroz koji svakodnevno  skrbimo o 150 

starijih i nemoćnih osoba te teče projekt Tu smo 

za vas u suradnji s Crvenim križem kroz koji 

starije i nemoćne osobe imaju osiguran prijevoz 

k liječniku.   Provodi se i projekt Nastavak 

unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja u našem Dv 

Ogledalce Ernestinovo i drugi projekti navedeni 

u gore priloženim tabelama. 

 

Redovito su održavane i uređivane javne 

površine, po potrebi su redovito košene zelene 

plohe na području cijele općine, redovito su 

kontrolirana igrala, redovno su čišćena i 

održavana groblja. 

 

U sklopu javnih radova kao pomoć 

komunalnom pogonu zaposlena je 1 dugotrajno 

nezaposlena osoba s područja općine u trajanju 

od 6 mjeseci.  

Ukupna vrijednost programa zapošljavanja je 

32.765,64  kn. 

 

 

3.  PODRUČJE ODGOJA I 

OBRAZOVANJA, PREDŠKOLSKOG 

ODGOJA I OSNOVNOG ŠKOLSTVA 

  

Na području općine tokom druge polovice 

2022. g. uslugu predškolskog odgoja i 

obrazovanja pruža Dječji vrtić „Ogledalce“ 

Ernestinovo, ustanova za predškolski odgoj i 

obrazovanje koju je osnovala Općina 

Ernestinovo. Dječji vrtić u Laslovu radi kao 

poludnevni, a u Ernestinovu kao cjelodnevni. 

Vrtić je u navedenom periodu pohađalo  94 

djece. Za rad vrtića izdvajaju se značajna 

sredstva  u iznosu od 490.000,00  kn.  

Što se tiče osnovnog školstva, iako isti nije u 

nadležnosti jedinica lokalne samouprave,  

Općina Ernestinovo pomaže u radu osnovnih 

škola godišnje sa 70.000,00kn.  

Općina također sufinancira učeničke i 

studentske karte. U izvještajnom razdoblju 

izdvojeno je 58.097,80 kn za sufinanciranje 

karata. 

Za stipendije za darovite učenike i studente u 

navedenom razdoblju izdvojeno je 11.900,00 

kn, te za nabavku bilježnica za osnovno 

školarce 22.500,00 kn. 

 

 

4. PODRUČJE KULTURE, ŠPORTA, 

VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE 

 

Sukladno Proračunskim sredstvima provode se 

projekti javnih potreba u športu i kulturi, a 

najčešće se to odnosi na direktne pomoći iz 

proračuna, putem natječaja koji raspisuje 

općina. 

Značajni nositelji kulturnih i društvenih 

događanja su Likovna udruga Petar Smajić i  

Kulturno umjetničko društvo Petefi Šandor iz 

Laslova, kao organizatori manifestacija, a koje 

Općina sufinancira u Proračunu (Dani sela 

Laslova i Kiparska kolonija Ernestinovo). 

 

Na području Općine djeluju dva DVD-a, Dvd 

Ernestinovo i DVD Laslovo. Organizirana su i 

pokrivaju cijelo područje Općine. 

 

2022. godine proveden je javni poziva za 

financiranje udruga koje djeluju na području 

Općine Ernestinovo, sukladno novim 

zakonskim propisima. Ukupno je za 
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financiranje udruga i razvoj civilnog društva 

dodijeljeno i to: 

- Sportskim društvima   179.000,00kn 

- Udrugama s područja kulture 

88.000,00 kn 

- Ostalim civilnim udrugama 45.000,00 

kn 

- DVD-ima 223.080,00 

 

 

  

5.  PODRUČJE SOCIJALNE SKRBI I 

PRONATALITETNE MJERE 

 

Sagledavajući teško gospodarsko stanje i sve 

teže socijalne prilike, Općina nastoji temeljem 

socijalnog programa osigurati barem minimalna 

sredstva za podmirenje troškova.  

 

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 3. 

sjednici održanoj 13. rujna 2017. donijelo je 

Odluku o socijalnoj skrbi Općine Ernestinovo  

kojom se utvrđuju uvjeti za dodjelu novčanih 

naknada socijalno ugroženim stanovnicima na 

području Općine Ernestinovo iz sredstava 

proračuna Općine Ernestinovo i način 

ostvarivanja tih novčanih pomoći. Na 30. 

sjednici održanoj 12. svibnja 2020. Općinsko 

vijeće Općine Ernestinovo donijelo je izmjenu 

Odluke o socijalnoj skrbi kojom je revidiran 

kriterij prihodovnog cenzusa te je time izravno 

povećan krug mogućih podnositelja.    

 

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 2. 

sjednici održanoj 29. lipnja 2017. donijelo je 

Odluku o novčanoj pomoći za opremu 

novorođenog djeteta kojom se utvrđuje  iznos 

novčane pomoći, uvjeti i način ostvarivanja 

prava na novčanu pomoć Općine Ernestinovo za 

opremu novorođenog djeteta, uz izmjenu na 16. 

sjednici održanoj 15. siječnja 2019. Novčana 

pomoć iznosi za prvo i drugo dijete 3.000,00 kn 

neto, a za treće i svako daljnje dijete 5.000,00 

kn neto (po staroj odluci pomoć je iznosila 

1.000,00kn). 

 

U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 

12.320,76 kuna naknade za troškove stanovanja 

za korisnika, 10.100,00 kn jednokratnih 

novčanih pomoći, te 23.000,00 kn novčane 

pomoći za opremu novorođenog djeteta.  U 

istom razdoblju za zdravstvo i zdravstvenu skrb 

izdvojeno je 30.470,93 kn. 

 

 

6. PROTOKOLARNE OBVEZE 

  

Kako bi se svi obveze i projekti uspješno 

realizirali, osim sredstava i angažmana unutar 

same Općine, potrebno je uključiti i 

predstavnike s  državne i županijske razine. 

 

Značajni su sastanci održani s predstavnicima 

Osječko-baranjske županije, Hrvatskih voda, 

Hrvatskih cesta,  Hrvatskih željeznica i 

Hrvatskih šuma, Županijske uprave za ceste, 

Ministarstva prometa, Ministarstva unutarnjih 

poslova,  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  

Ministarstva graditeljstva, SAFU, Ministarstva 

kulture, Središnjeg državnog ureda za obnovu i 

stambeno zbrinjavanje, Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU i drugih 

državnih institucija. 

 

7. PRIJEM GRAĐANA 

 

Načelnica je svakodnevno primala 

građane radi rješavanja problematike iz 

djelokruga poslova općinske uprave i 

komunalnog odjela. Najznačajnije teme 

odnosile su se na pitanjima izgradnje 

komunalne infrastrukture te  socijalna pitanja. 

Građani su također dolazili i sa prijedlozima i 

sugestijama za unapređenje života u našoj 

općini.  

 

8. INFORMIRANJE JAVNOSTI O RADU 

NAČELNICE 

 

Građani su o radu Načelnice informirani putem 

sredstava javnog informiranja. Predstavnici 

medija redovito prate rad općinske uprave, 

prijeme kao i sve ostale aktivnosti i o istim 

izvještavaju javnost. Na sve novinarske upite 

redovito se dostavljaju odgovori. O aktualnim 

temama iz područja rada općinske uprave 

(prezentacija općinskih projekata i programa, 

upućivanje raznih obavijesti, poziva), načelnica 

je više puta sudjelovala u TV emisijama. 

Također, građani se mogu informirati i putem 

službene web stranice Općine. 

 

 

 

 

III. ZAKLJUČAK 
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Podneseno Izvješće o radu općinske načelnice 

Općine Ernestinovo za razdoblje od 1. srpnja 

2022. do 31. prosinca 2022. godine sadrži 

prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti 

Općinskog načelnika kao izvršnog tijela Općine 

Ernestinovo. 

 

Podneseno Izvješće o radu općinske načelnice 

Općine Ernestinovo za razdoblje od 1. srpnja 

2022. do 31. prosinca 2022. godine objavit će se 

u“ Službenom glasniku“ Općine Ernestinovo.  

 

 

 

KLASA : 022-05/23-02/1 
URBROJ: 2158-19-02-23-1 
Ernestinovo, 24.siječnja 2023. 

 

             Općinska načelnica 

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

 

 

11. 

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti 

okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 

78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavka 2. 

Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 

plana i programa na okoliš („Narodne novine“ 

br. 3/17) i članka 44.Statuta Općine Ernestinovo 

(“Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo, br. 

2/21 i 3/21), Općinska načelnica Općine 

Ernestinovo, donosi  

 

 

O D L U K U 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš  

IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Ernestinovo 

 

I. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak 

ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Ernestinovo. 

 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo 

provodi Općina Ernestinovo u suradnji s 

Upravnim odjelom za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske 

županije. 

 

II. 

Prije započinjanja postupka ocjene, Općina 

Ernestinovo ishodila je mišljenje Ureda za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša Osječko-baranjske županije, KLASA: 

351-04/22-02/59, URBROJ: 2158-16/33-22-2 

od 19. prosinca 2022. godine, prema kojem je 

za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Općine Ernestinovo obavezno provesti 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja Plana na okoliš. 

 

III. 

Razlozi za donošenje IV. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo 

utvrđeni su u Prijedlogu Odluke o izradi IV. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Ernestinovo.  

 

U članku 2. Prijedloga Odluke o izradi IV. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Ernestinovo navedeni su sljedeći razlozi 

za izradu i donošenje IV. Izmjena i dopuna: 

 

1. Redefiniranje dijelova PPUO  

vezanih uz obnovljive izvore 

energije s ciljem proširenja 

mogućnosti    za 

izgradnju/postavljanje 

fotonaponskih panela/elektrana, 

2. Redefiniranje dijelova PPUO 

vezanih uz gospodarenje otpadom, 

3. Redefiniranje dijelova PPUO 

vezanih uz promet, 

4. Redefiniranje dijelova PPUO  

vezanih uz vodnogospodarski 

sustav, 

5. Redefiniranje planiranih UPU-a i 

DPU-a te izmjene i dopune odredbi 

za provedbu vezanih uz izradu 

smjernica za izradu UPU-a, 

6. Izmjene koje mogu nastati kao 

posljedica prije navedenih izmjena, 
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7. Izmjene na temelju zahtjeva 

javnopravnih tijela povezanih s 

navedenim izmjenama. 

 

IV. 

Nositelj izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Ernestinovo je Općina 

Ernestinovo. 

 

Izrađivač Nacrta prijedloga IV. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Ernestinovo biti će Zavod za prostorno 

planiranje d.d. Osijek. 

 

Područje obuhvata IV. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo 

odnosi se na administrativno teritorijalno 

područje Općine Ernestinovo. 

 

Osnovni cilj i programsko polazište IV. Izmjena 

i dopuna Prostornog plana Općine Ernestinovo 

je stvaranje prostornih uvjeta za razvitak 

naselja, odnosno omogućavanje ishođenja 

dozvola i akata za građenje u području 

korištenja obnovljivih izvora energije. 

V. 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, 

provode se sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 

153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o 

strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 

programa na okoliš („Narodne novine“, broj 

03/17) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne 

novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) kako slijedi: 

 

l. Nakon donošenja ove Odluke Općina 

Ernestinovo započinje postupak ocjene. 

2. Općina Ernestinovo će sukladno članku 29. 

Uredbe zatražiti mišljenja tijela i/ili osoba 

određenim posebnim propisima, te tijelima 

jedinica lokalne i regionalne (područne) 

samouprave i drugim tijelima ovisno o 

obuhvatu i drugim značajkama Plana. Rok za 

dostavu mišljenja je 30 dana od dana primitka 

zahtjeva. 

3. Postupak ocjene prihvatljivosti strategija, 

planova i programa za ekološku mrežu koji se 

pripremaju i/ili donose na lokanoj razini 

provodi Upravno tijelo, sukladno Zakonu o 

zaštiti prirode.  

4. Ovisno o potrebi osigurati će se dodatna 

pojašnjenja od tijela koja su dostavila mišljenje. 

5. Razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba 

kojima je upućen zahtjev za mišljenje, te 

utvrditi je li za navedeni Plan potrebno ili nije 

potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš.  

6. Pribaviti mišljenje od Ureda za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Osječko-baranjske županije o provedenom 

postupku ocjene o potrebi strateške procjene.  

7. Donijeti Odluku temeljem dostavljenog 

mišljenja Upravnoga odjela za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Osječko-baranjske županije. 

8. Informirati javnost o provedenom postupku 

sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o 

informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 

okoliša. 

 

VI. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo 

prema ovoj Odluci sudjelovati će slijedeća tijela 

i/ili osobe: 

 

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-

baranjske županije, Trg Lava Mirskog 

1/I, 31000 Osijek. 

2. Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju 

Dravu, Splavarska 2a, 31000 Osijek 

3. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava 

šuma podružnica Osijek, Prolaz J. 

Benešića 1, Odjel za ekologiju i 

uređivanje šuma 

4. Susjedne jedinice lokalne samouprave  

- Općina Antunovac 

- Općina Šodolovci 

- Općina Markušica 

- Općina Tordinci 

 

VI. 

Općina Ernestinovo je o ovoj Odluci dužna 

informirati javnost sukladno odredbama 

Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o 

informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 

okoliša („NN“, broj 64/08), kojima se uređuje 

informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša. 

 

VIII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavljuje se u „Službenom glasniku“ Općine 

Ernestinovo. 
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KLASA: 351-03/23-02/1 

URBROJ: 2158-19-02-23-1 

Ernestinovo, 9.siječnja 2023.                                

                                                                                                                         

Općinska načelnica                                                                                                     

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

12._______________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 48. 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, 137/15, 

123/17,  98/19 i 144/20), u vezi sa člankom 33. 

stavkom 1. Zakona o udrugama („Narodne 

novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), te 

članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa 

i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge i članka 44. Statuta Općine 

Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine 

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

načelnica Općine Ernestinovo donosi 

  

ODLUKU 

o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna 

Općine Ernestinovo za 2023. godinu 

namijenjenih financiranju projekata i 

programa udruga i organizacija civilnog 

društva 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele 

sredstava općinskog proračuna namijenjenih 

financiranju projekata udruga i organizacija 

civilnog društva. 

Krajnji korisnici sredstava 

Članak 2. 

Krajnji korisnici sredstava općinskog 

proračuna, u smislu ove odluke, su udruge 

građana i organizacije civilnog društva koje 

djeluju na području Općine Ernestinovo ili 

provode projekte i programe od značaja za 

Općinu Ernestinovo i upisane su kao pravne 

osobe u registar udruga pri Ministarstvu uprave 

te u registar neprofitnih organizacija pri 

Ministarstvu financija, pod uvjetom da su 

uskladili svoje statute s odredbama Zakona o 

udrugama. 

Izuzeća od primjene odluke 

Članak 3. 

Ova se odluka ne primjenjuje na udruge koje su 

na temelju propisa utvrđene kao provoditelji 

određenih aktivnosti (Hrvatski crveni križ, 

dobrovoljna vatrogasna društva s područja 

Općine Ernestinovo, vatrogasna zajednica i 

slične udruge) te se za njihovo financiranje u 

općinskom proračunu planiraju posebna 

sredstva, u okviru zakonske obveze financiranja 

takvih udruga. 

Financiranje programa i aktivnosti 

Članak 4. 

U Proračunu Općine Ernestinovo za 

financiranje projekata udruga i organizacija 

civilnog društva planirana su sredstva u razdjelu 

002, glava 00201 – općinska načelnica, za 

sljedeće programe i aktivnosti:  

1) Program 1005 - promicanje sporta, 

Aktivnost A100001 – poticanje sportskih 

aktivnosti: 

• tekuće donacije 25.748, 22 eura 

2) Program 1006 – promicanje kulture, 

Aktivnost A100002 – održavanje kiparske 

kolonije: 

• tekuće donacije   4.645, 30 eura 

3) Program 1006 – promicanje kulture, 

Aktivnost A100004 – Dani Laslova: 

• tekuće donacije   2.256,29 eura 

4) Program 1006 – promicanje kulture, 

Aktivnost A100005 – poticanje kulturnih 

aktivnosti: 

• tekuće donacije    7.830, 64 eura 

5) Program 1015 – udruge civilnog društva, 

Aktivnost A100001 – financiranje udruga 

civilnog društva i ostalih organizacija: 

• tekuće donacije   6.503, 42 eura 

 

SVEUKUPNO: 46.983, 87 eura  

 

Financiranje putem javnog natječaja 
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Članak 5. 

Sredstva iz članka 4. dodijelit će se krajnjim 

korisnicima na temelju javnog natječaja (u 

daljnjem tekstu: natječaj) čiji je nositelj Općina 

Ernestinovo kao davatelj javnih sredstava. 

Natječaj se provodi u skladu s dokumentacijom 

za provedbu natječaja koja je sastavni dio ove 

Odluke, ali ista nije predmet objave u 

Službenom glasniku Općine Ernestinovo.  

Dokumentacija za provedbu natječaja 

Članak 6. 

Dokumentacija za provedbu natječaja iz članka 

4. ove Odluke obuhvaća:  

1. tekst javnog natječaja,  

2. upute za prijavitelje,  

3. obrasce za prijavu projekta,  

4. obrazac  za procjenu 

kvalitete/vrijednosti projekta i  

5. obrasce  za provedbu projekta i 

izvješćivanje. 

 

Obrasci za prijavu projekta su: 

1) Obrazac 1 – Prijavnica za 

sufinanciranje programa i projekata 

udruga – s opisom i proračunom 

programa/projekta 

2) Obrazac 2 - Izjava o nepostojanju 

dvostrukog financiranja 

Obrasci za provedbu projekta i izvješćivanje su: 

3) Obrazac 4 – primjer ugovora o 

financiranju programa ili projekta 

4) Obrazac 5 – opisno izvješće provedbe 

programa ili projekta 

5) Obrazac 6 – financijsko izvješće 

provedbe programa ili projekta 

Objava natječaja 

Članak 7. 

Poziv i dokumentacija za provedbu natječaja iz 

članka 4. objavljuje se u cijelosti na mrežnim 

stranicama Općine Ernestinovo. 

Provedba natječaja 

Članak 8. 

Natječaj raspisuje općinska načelnica, u skladu 

s Godišnjim planom raspisivanja javnih 

natječaja i za financiranje projekata i programa 

udruga i organizacija civilnog društva za tekuću 

godinu. 

Iznimno, za aktivnosti koje se odvijaju 

početkom godine, natječaj se može raspisati i 

krajem prethodne godine za iduću godinu, kako 

bi se osiguralo neometano odvijanje aktivnosti 

udruga i provedba njihovih programa koji ne 

trpe odlaganje. 

Natječajni postupak provode sljedeća 

povjerenstva: 

• povjerenstvo za otvaranje zaprimljenih 

prijava 

• povjerenstvo za ocjenjivanje prijava 

Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka osniva i 

imenuje općinska načelnica, a broj članova 

povjerenstva te djelokrug povjerenstva odredit 

će se odlukom o osnivanju i imenovanju 

članova povjerenstva. 

Odluka o dodjeli sredstava  

Članak 9. 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja 

projekata, na prijedlog povjerenstva za 

ocjenjivanje prijava, općinska načelnica donosi 

odluku o dodjeli sredstava krajnjim 

korisnicima. 

Objava odluke o dodjeli sredstava putem 

natječaja 

Članak 10. 

Odluka o dodjeli sredstava putem natječaja 

objavljuje se na mrežnim stranicama Općine 

Ernestinovo. 

Članak 11. 
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Prigovor na odluku o neispunjavanju uvjeta 

natječaja i o dodjeli sredstava putem natječaja 

Na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta 

natječaja, odnosno na odluku o dodjeli 

financijskih sredstava prijavitelji imaju pravo 

podnijeti prigovor, u roku od 8 dana od dana 

primitka odluke odnosno obavijesti o 

neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja. 

O prigovoru odlučuje općinska načelnica, u 

roku 8 dana od dana primitka prigovora. 

Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke i 

daljnju provedbu natječajnog postupka. 

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 

Članak 12. 

Nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava 

putem natječaja općinska načelnica s krajnjim 

korisnicima sklapa pojedinačne ugovore kojima 

se utvrđuju prava i obveze krajnjih korisnika. 

Izravna dodjela financijskih sredstava 

Članak 13. 

Financijska sredstva bez provedbe natječaja 

dodjeljuju se izravno samo kada se prema 

mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno 

dodjeljuju financijska sredstva do 663, 62 eura  

za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu 

mogle biti planirane u godišnjem planu udruge. 

Financijska sredstva za izravnu isplatu 

Članak 14. 

Financijska sredstva za isplate bez provedbe 

natječaja, u smislu članka 13. ove odluke, 

planirana su u općinskom proračunu u razdjelu 

glava 00201 – općinska načelnica, program 

1003 – redovna djelatnost izvršnog tijela, 

aktivnost A100001, opći rashodi: 

• ostale tekuće donacije 2.123,56 eura 

Obvezno sklapanje ugovora kod izravne isplate 

Članak 15. 

Kada se financijska sredstva dodjeljuju bez 

provedbe natječaja, udruge kao korisnici 

financijskih sredstava dužne su s Općinom 

Ernestinovo sklopiti ugovor kojim se uređuju 

međusobna prava i obveze između davatelja i 

korisnika sredstava. 

Obveza upisa u odgovarajuće registre 

Članak 16. 

Korisnici kojima se izravno isplaćuju 

financijska sredstva prethodno moraju biti 

upisani u registar udruga i u registar neprofitnih 

organizacija, kao i ostale udruge i organizacije 

civilnog društva kojima se sredstva dodjeljuju 

putem natječaja. 

Članak 17. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavljuje se u „Službenom glasniku“ Općine 

Ernestinovo. 

 

KLASA: 230-01/23-02/1 

URBROJ: 2158-19-02-23-2 

Ernestinovo, 10.siječnja 2023. 

 

Općinska načelnica 

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

13. 

Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), na 

prijedlog pročelnika  Jedinstvenog upravnog 

odjela, općinska načelnica Općine Ernestinovo 

donosi 

 

 

- P L A N 

prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Ernestinovo i  

Komunalni pogon Općine Ernestinovo  

za 2023.godinu  

 

 

I. 

Donosi se Plan prijma u službu u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Ernestinovo i Komunalni 

pogon Općine Ernestinovo za 2023.godinu. 
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II. 

 

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. 

 

III. 

 

Planom prijma u službu utvrđuju se prijam 

službenika i namještenika u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Ernestinovo i plan prijma 

namještenika u Komunalni pogon Općine 

Ernestinovo. 

 

IV. 

 

Ovim planom se iskazuje:  

- ustrojena radna mjesta 

- stvarno stanje popunjenosti radnih 

mjesta  

- broj službenika i namještenika koje je 

potrebno zaposliti 

- potreban broj vježbenika na određeno 

vrijeme 

- broj polaznika stručnog 

osposobljavanja bez zasnivanja radnog 

odnosa 

- stvarno stanje popunjenosti pripadnika 

mađarske nacionalne manjine 

- utvrđuje se odgovarajuća popunjenost 

radnih mjesta pripadnicima mađarske 

nacionalne manjine, odnosno utvrđuje 

se potreba zapošljavanja radi postizanja 

odgovarajuće zastupljenosti, sukladno 

odredbama Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina („Narodne 

novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i  

93/11). 

 

V. 

 

Stanje popunjenosti radnih mjesta, zatupljenost 

mađarske nacionalne manjine te plan 

zapošljavanja iskazuje se kako slijedi: 

 

I. JEDINSTVENI UPRAVNI 

ODJEL OPĆINE 

ERNESTINOVO 

 
Ustrojena radna mjesta Stanje popunjenosti Popunjenost 

pripadnicima 

mađarske nac. 

manjine 

Planirano 

zapošljavanje 

na neodređeno 

Službenici: Neodređeno Određeno   

Pročelnik (VSS ili VŠS) 1 0 0 0 

Viši savjetnik za projekte EU 

(VSS) 

1 0 0 0 

Viši računovodstveni 

referent(VŠS)  

1 0 0 0 

Administrativni tajnik (SSS) 1 0 1 0 

Knjigovodstveni referent 

(SSS) 

1 0 0 0 

Namještenici:     

Spremač-dostavljač  

(osnovna škola) 

1 0 0 0 

UKUPNO 6 0 1 0 

 

Utvrđuje se da je u Jedinstvenom upravnom 

odjelu postignuta odgovarajuća zastupljenost 

pripadnika mađarske nacionalne manjine. 

-  

II. KOMUNALNI POGON 

OPĆINE ERNESTINOVO 
 

Ustrojena radna mjesta Stanje popunjenosti Popunjenost 

pripadnicima 

mađarske nac. 

manjine 

Planirano 

zapošljavanje 

na neodređeno 

Namještenici: Neodređeno Određeno   
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Upravitelj Komunalnog 

pogona – 

voditelj poslova 

namještenika (SSS) 

1 0 0 0 

Namještenik Komunalnog 

pogona 

(osnovna škola) 

4 0 1 0 

UKUPNO 5 0 1 0 

 

 

Utvrđuje se da je u Komunalnom pogonu 

postignuta odgovarajuća zastupljenost 

pripadnika mađarske nacionalne manjine. 

 

Planira se po potrebi primiti jednog radnika na 

određeno vrijeme, zbog povećanja opsega posla 

tijekom sezone košenja zelenih površina. 

 

- VI. 

 

Tijekom 2023. godine ne planira se 

zapošljavanje vježbenika. 

 

VII. 

 

Plan se objavljuje u „Službenom glasniku“ 

Općine Ernestinovo. 

 

KLASA: 024-05/23-03/1 

URBROJ: 2158-19-02-23-1 

Ernestinovo, 11.siječnja 2023. 

 

Općinska načelnica 

Marijana Junušić, univ. spec. oec, v.r.  
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Za izdavača: Općina Ernestinovo 

Grafička priprema i tisak: Općina Ernestinovo 

 


