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         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA STRIZIVOJNA 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:601-01/21-01/8  

URBROJ: 2121/08-01-21-2  

Strizivojna,  24.06.2021. godine 

 
Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i odredbe članka 30. Statuta Općine 

Strizivojna  (''Službeni glasnik“ Općine Strizivojna broj 1/18 i 1/20 - pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Strizivojna na svojoj 30. sjednici održanoj dana 03.11.2020. godine 

donijelo je 

ODLUKU  

o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna 

 

 

 Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna (u 

daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja - korisnika usluga. Odredbe ove Odluke na 

odgovarajući način primjenjuju se i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić. 

Dječji vrtić Bajka Strizivojna financira se iz vlastitih sredstava i iz sredstava Općine Strizivojna. 

Općina Strizivojna kao osnivač osigurava sredstva za rad Dječjeg vrtića u dijelu koji Dječji 

vrtić ne može sam osigurati. 

Članak 2. 

Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske 

dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa: 

- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 

skrbi djece rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program) usklađeni s 

radnim vremenom zaposlenih roditelja i potrebama djeteta, 
- programi javnih potreba: program predškole. 

Program za darovitu djecu rane i predškolske dobi i program za djecu rane i predškolske dobi 

s teškoćama u razvoju Dječji vrtić Bajka Strizivojna će ostvarivati ukoliko se za to stvore uvjeti. 

Dječji vrtić može, pored programa iz stavka 1. ovoga članka, izvoditi i: 
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- programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog 

sadržaja (u daljnjem tekstu: kraći programi), 

- dodatne specifične sadržaje (sportske, umjetničke i druge sadržaje) u okviru redovitog 

programa iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, 

- druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. 

Članak 3. 

Program predškolsklog odgoja u Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna ostvaruje se u petodnevnom 

radnom tjednu kao: 

1. Redoviti program: 
a) cjelodnevni 10-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke dobi od 1-7 godina života, 

b) poludnevni 5-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke dobi od 1-7 godina života sa 

ručkom, 

 

       2. Program javnih potreba 

a) Program predškole 

Program predškole se organizira u trajanju i prema rasporedu utvrđenim Godišnjim planom i 

programom rada Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna. 

Ostali programi ove Odluke se provode u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim 

planom i programom rada Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna te u zavisnosti od interesa roditelja 

za pojedini program. 

Članak 4. 

Sredstva za programe Dječjeg vrtića osiguravaju se: 

- u proračunu Općine Strizivojna 

- iz sredstava proračuna Županije, 

- sudjelovanjem roditelj a u financiranju dijela ekonomske cijene programa, 

- sufinanciranjem iz Državnog proračuna za: 

a) djecu s poteškoćama u razvoju, 

b) djecu u godini pred polazak u školu 

Članak 5. 

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, ekonomska cijena programa 

izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog broja korisnika 

usluga programa Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu. Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. 

ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim pedagoškim standardom 

predškolskog odgoja i naobrazbe i to: 

1. Izdatke za zaposlenike: 

a) brutto plaće, 

b) naknade i materijalna prava radnika 

2. Prehranu djece 

3. Uvjete boravka djece: 

a) materijalne izdatke 

b) energiju i komunalije 

c) tekuće održavanje objekta i opreme 

4. Nabavu namještaja i opreme 
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5. Nabavu sitnog inventara 

Članak 6. 

Roditelj - korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića kako je to određeno 

Pravilnikom o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg Bajka 

Strizivojna. 

Članak 7. 

Roditelj - korisnik usluga uplaćuje mjesečnu cijenu usluga na žiro - račun Dječjeg vrtića. 
 

Članak 8. 

Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja - korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj 

mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih evidencija o prisutnosti djece u 

Dječjem vrtiću. 

Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju - 

korisniku usluga najkasnije do 10-og dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. 

Roditelj - korisnik usluga dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg 

vrtića na temelju računa iz stavka 1. ovog članka najkasnije do 20-og u tekućem mjesecu. 

Članak 9. 

Općina Strizivojna sufinancira ekonomsku cijenu na sljedeći način: 

- u iznosu od 900,00 kn po djetetu za cjelodnevni 10-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke 
dobi od 1-7 godina života 

- u iznosu od  750,00 kn po djetetu za poludnevni 5-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke 
dobi od 1-7 godina života sa ručkom  

- u cjelokupnom iznosu za svako udomljeno dijete s prebivalištem na području Općine 
Strizivojna. 

Članak 10. 

Roditelji korisnici usluga imaju pravo u kalendarskoj godini na nekorištenje vrtića zbog 

godišnjeg odmora u trajanju od mjesec dana. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora roditelj 

plaća 50 % od iznosa visine svoje uplate. 

 

Članak 11. 

Roditelji s više djece u vrtiću ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i 

to: 

- za drugo dijete u iznosu od 150,00 kn,  

- za svako slijedeće dijete u iznosu od 300,00 kn 

Članak 12. 
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Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića: 

- za dijete koje zbog bolesti ne koristi program vrtića 4 tjedna i duže bez prekida za dane 

bolovanja, roditelj plaća 50% od cijene utvrđenog programa na temelju potvrde liječnika (za 

dane nedolaska u vrtić). 

O izostanku djeteta iz vrtića tijekom mjeseca, roditelji - korisnici usluga su dužni obavijestiti 

Vrtić do kraja tekućeg mjeseca. 

Za dijete koje ne pohađa vrtić, a nema opravdani razlog (liječnička potvrda, korištenje godišnjeg 

odmora roditelja) plaća se puna mjesečna cijena programa. 

Članak 13. 

Vrtić može ima pravo otkazati pružanje usluga korisniku usluga koji 3 mjeseca uzastopce ne 

plati iznos sudjelovanja. 

Vrtić može otkazati pružanje usluga korisniku usluga u sljedećim slučajevima: 

- nemarnog i neodgovornog odnosa korisnika usluga prema predškolskoj ustanovi 

(nepoštivanje kućnog reda, neplaćanja iznosa sudjelovanja u cijeni programa) , 

- ako u roku od 3 mjeseca od početka pohađanja vrtića, stručna služba vrtića 

ocijeni da dijete nije spremno biti uključeno u redoviti program vrtića, odnosno utvrdi 

poteškoće u razvoju kod djeteta, a nema mogućnosti smještaja u posebne skupine. 

Članak 14. 

Za dospjele, a nepodmirene obveze, Vrtić zadržava pravo naplate nepodmirenih potraživanja i 

putem suda. 

Članak 15. 

Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz vrtića, dužan je o tome obavijestiti Vrtić pisanim putem 

najkasnije 15 dana prije ispisa, te podmiriti svoja zaostala dugovanja. 

Članak 16. 

Međusobna prava i obveze , Dječji vrtić Bajka Strizivojna i roditelj - korisnik usluga uredit će 

posebnim Ugovorom o pružanju usluga u ostvarivanju programa Dječjeg vrtića. 

Članak 17. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga 

Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna broj:  7/20. i 2/21.) 

Članak 16. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku“ Općine 

Strizivojna. 

 

 

         Predsjednica Općinskog vijeća 

         Ivana Dadić, mag.educ.prim., v.r. 
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         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA STRIZIVOJNA 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 601-01/21-01/9 

URBROJ: 2121/08-02-21-2 

Strizivojna, 24.06.2021. godine 

 
Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 

107/07, 94/13 i 98/19), i članka 30. Statuta Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine 

Strizivojna br. 1/21), Općinsko vijeće Općine Strizivojna na 2. sjednici održanoj 24.06.2021. 

godine donosi 

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI 

PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA BAJKA STRIZIVOJNA 

 Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg 

vrtića Bajka Strizivojna. 

Članak 2. 

Roditelj neposredni korisnik usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa dječjeg vrtića, koje 

koristi njegovo dijete, ovisno o vrsti i trajanju programa. 

Članak 3. 

Program dječjeg vrtića organizira se u pravilu u pet radnih dana tjedno osim za vrijeme 
praznika. 

Članak 4. 

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ovog Pravilnika, ekonomska cijena programa 

izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog broja korisnika 

usluga programa Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu. 

Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece 

utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i to: 

1. Izdatke za zaposlenike: 

a) brutto plaće, 

b) naknade i materijalna prava radnika 

2. Prehranu djece 

3. Uvjete boravka djece: 

a) materijalne izdatke 

b) energiju i komunalije 
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c) tekuće održavanje objekta i opreme 

4. Nabavu namještaja i opreme 

5. Nabavu sitnog inventara 

Ekonomska cijena vrtića za 2020.godinu iznosi 1.600,00 kn za 10-satni program za djecu 

jasličke dobi i 1.500,00 kuna za djecu vrtićke dobi, 1.200,00 kn za 5-6 satni program sa ručkom 

. 

U slučaju promijenjenih okolnosti, visinu ekonomske cijene utvrdit će Općinsko vijeće na 

prijedlog Upravnog vijeća vrtića posebnom Odlukom. 

Članak 5. 

Općina Strizivojna sufinancira ekonomsku cijenu: 

 - u iznosu od 900,00 kn po djetetu za cjelodnevni 10-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke 
dobi od 1-7 godina života 

- u iznosu od  750,00 kn po djetetu za poludnevni 5-satni boravak za djecu jasličke i vrtićke 
dobi od 1-7 godina života sa ručkom 

- u cjelokupnom iznosu za svako udomljeno dijete s prebivalištem na području Općine 

Strizivojna. 

Članak 6. 

Roditelji korisnici usluga imaju pravo u kalendarskoj godini na nekorištenje vrtića zbog 

godišnjeg odmora u trajanju od mjesec dana. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora roditelj 

plaća 50 % od iznosa visine svoje uplate. 

Članak 7. 

Roditelji s više djece u vrtiću ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i to: 

- za drugo dijete u iznosu od 150,00 kn,  

- za svako slijedeće dijete u iznosu od 300,00 kn 

Članak 8. 

Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića: 

- za dijete koje zbog bolesti ne koristi program vrtića četiri tjedna i duže bez prekida za 

dane bolovanja, roditelj plaća 50% od cijene utvrđenog programa na temelju potvrde liječnika 

(za dane nedolaska u vrtić). 

Članak 9. 

Pravo na umanjenje sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića iz članka 7- 9 ovog 

Pravilnika utvrđuje ravnateljica Dječjeg vrtića, na temelju odgovarajuće dokumentacije. 

Članak 10. 

Roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića koji imaju prebivalište izvan Općine Strizivojna 

plaćaju punu ekonomsku cijenu boravka djeteta s obzirom na program koji koristi. Dječji vrtić 
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obračunava sudjelovanje roditelja - korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni 

usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih evidencija o prisutnosti djece u Dječjem vrtiću. 

Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju - 

korisniku usluga najkasnije do 10-og dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. 

Utvrđene naknade roditelji - korisnici usluga uplaćuju na žiro račun Dječjeg vrtića Bajka 

Strizivojna najkasnije do 20.og u mjesecu za prethodni mjesec. 

Članak 11. 

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge koji ne izvrši obvezu plaćanja u roku 

od 30 dana od dana dospijeća obveze, a zadržava pravo naplate nepodmirenih potraživanja i 

putem suda. 

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluga korisniku usluge čije dijete izostaje iz vrtića, a korisnik 

usluge o razlogu izostanka ne izvijesti u roku od 30 dana od početka izostanka. 

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge koji se ne pridržava kućnog reda i 

radnog vremena Vrtića. 

Dječji vrtić će otkazati pružanje usluge korisniku usluge ako dolazi po dijete u alkoholiziranom 

stanju, ometa odgojno - obrazovni rad i uznemirava djecu i radnike Vrtića. 

Članak 12. 

Dječji vrtić i roditelj sklapaju Ugovor o pružanju usluga (kojim se utvrđuju međusobna prava i 

obveze). 

Ako roditelj - korisnik usluge ispisuje dijete iz vrtića dužan je podmiriti troškove do dana ispisa, 

a potpisom ispisnice u vrtiću prestaju prava i obveze korisnika usluga. 

Ako roditelj - korisnik usluge ispisuje dijete iz vrtića dužan je obavijestiti Dječji vrtić pisanim 

putem najkasnije 15 dana prije dana ispisa. 

Rezervacija mjesta može trajati najviše 1 mjesec za koji roditelj plaća 25% cijene programa 

kojeg dijete koristi. 

Članak 13. 

 

Provjeru dostavljene dokumentacije i prijava u trgovačkom registru obavlja Dječji vrtić. 

Članak 14. 

Dječji vrtić dužan je na zahtjev osnivača Općine Strizivojna izvijestiti: 

- o broju djece koja koriste usluge vrtića i visini sredstava koja uplaćuju, 

- o broju i strukturi djece koja su oslobođena temeljem ovog Pravilnika . 
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Članak 15. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnik prestaje važiti Pravilnika o načinu i uvjetima sudjelovanja 
roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine 
Strizivojna broj:  7/20. i 2/21.) 

Članak 16. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku“ Općine 

Strizivojna. 

 

         Predsjednica Općinskog vijeća 

                   Ivana Dadić, mag.educ.prim., v.r. 

 

 

 

 

 

                                     
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA STRIZIVOJNA 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 061-01/21-01/1 

URBROJ: 2121/08-02-21-1 

Strizivojna, 24.06.2021. godine 

 

Na temelju članka 8. i 9. Statuta Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna br. 

1/21), te odredbi Odluke o javnim priznanjima Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine 

Strizivojna br. 5/18) Općinsko vijeće Općine Strizivojna na svojoj 2. sjednici održanoj 

24.06.2021. godine, donosi  

 

ODLUKU 

o dodjeli javnih priznanja 

I. 

Općinsko vijeće Općine Strizivojna dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i 

doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Strizivojna u 2019. godini.  

II. 

Zahvalnica Općine Strizivojna za 2021. godinu – Ivanka Damjanović 

Zahvalnica Općine Strizivojna za 2021. godinu – Martin Damjanović 

Zahvalnica Općine Strizivojna za 2021. godinu – Božo Teskera 

III. 
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Nagrade iz točke II. dodijeliti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu 

obilježavanja Dana Općine, 29. lipnja 2021. godine. 

IV. 

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

Općine Strizivojna.  

 

                                                                  PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                         Ivana Dadić, mag.educ.prim., v.r. 

 

 



                                     
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA STRIZIVOJNA 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:602-01/21-01/4  

URBROJ: 2121/08-01-21-2  

Strizivojna,  24.06.2021. godine 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Strizivojna (''Službeni glasnik“ Općine 

Strizivojna br. 1/21), Općinsko vijeće Općine Strizivojna na 2. sjednici održanoj  22.06.2021. 

godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i  

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

Dječjeg vrtića „Bajka“ Strizivojna 

 

 

 

Članak 1. 

 

 Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga Dječjeg vrtića „Bajka'' Strizivojna u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića ''Strizivojna'' na sjednici održanoj 03.06.2020. godine. 

 

Članak 2. 

 

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

Strizivojna. 

 

 

 

 

           Predsjednica Općinskog vijeća 

           Ivana Dadić, mag.educ.prim., v.r. 
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        REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA STRIZIVOJNA 

           OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 810-01/21-01/8    

URBROJ: 2121/08-02-21-1 

Strizivojna, 18.06.2021. godine 

 

 Temeljem odredbe članka 23. stavka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 5. točka 1. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, 

načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne 

zaštite („Narodne novine“ br. 126/19), te članka 46. Statuta Općine Strizivojna ("Službeni 

glasnik Općine Strizivojna" broj 1/21.), općinski načelnik Općine Strizivojna donosi 

 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju 

Stožera civilne zaštite 

 

Članak 1. 

 

 Ovom se Odlukom osniva Stožer civilne zaštite Općine Strizivojna te imenuje načelnik, 

zamjenik načelnika i članovi Stožera. 

 Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje 

djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 

izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama. 

 

Članak 2. 

 

U Stožer civilne zaštite imenuju se: 

a) Za načelnika Stožera: 

    1. Zdravko Degmečić, bacc.ing.agr., vijećnik u Općinskom vijeću Općine Strizivojna 

b) Za zamjenika načelnika Stožera: 

    2. Domagoj Stolnik, mag.iur. – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strizivojna 

c) Za članove Stožera: 

    3.a) Silvana Pirić - predstavnik Ravnateljstva civilne zaštite - Područni ured civilne zaštite       

 Osijek 

    3. b) Krešimir Erk – zamjenik člana predstavnika Ravnateljstva civilne zaštite - Područni 

 ured civilne zaštite Osijek 

    4. Đuro Brataljenović – predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Đakovo 

    5. Josip Diklić – predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja 

    6. Stjepan Ihaz-zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strizivojna 
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    7. Ana Teskera-medicinska sestra-predstavnik Doma zdravlja Osijek 

    8. Velibor Vojnović-predstavnik Policijske postaje Đakovo 

    9. Martina Damjanović – administrativna tajnica u Općini Strizivojna 

 

Članak 3. 

 

Stožer civilne zaštite Općine Strizivojna obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu 

informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija 

plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne 

zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 

provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 

Članak 4. 

 

 Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika 

nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima načelnik Općine Strizivojna. 

 

Članak 5. 

 

 Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavlja Jedinstveni 

upravni odjel općine, te osigurava uvjete za rad Stožera. 

 

Članak 6. 

 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju 

Stožera civilne zaštite („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna broj 8/17).  

 

Članak 7. 

 

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

Općine Strizivojna“. 

 

 

 

                                                      OPĆINSKI NAČELNIK 

       Josip Jakobović, mag.educ.philol. croat.et mag. educ.hist., v.r. 
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        REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA STRIZIVOJNA 

           OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 080-01/21-01/2 

URBROJ: 2121/08-02-21-1 

Strizivojna, 08.06.2021. godine 

 

 Temeljem odredbe članka 43.a  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 3 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, 144/20) i članka 50. Statuta Općine Strizivojna („Službeni 

glasnik“ Općine Strizivojna br. 1/21), općinski načelnik Općine Strizivojna donosi 

 

 

O D L U K U 

o imenovanju privremenog zamjenika 

 

 

 

Članak 1. 

 

 Zdravko Degmečić, OIB: 68123657428,  član Općinskog vijeća Općine Strizivojna, 

imenuje se za privremenog zamjenika. 

 

 

Članak 2. 

 

 Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je 

općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga 

spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik. 

 

 

Članak 2. 

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

Općine Strizivojna“. 

 

 

 

                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 

       Josip Jakobović, mag.educ.philol. croat.et mag. educ.hist., v.r. 
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«Službeni Glasnik» općine Strizivojna 

 Izdaje općina Strizivojna 

Glavni i odgovorni urednik:  Josip Jakobović, mag.educ.philol. croat.et 
mag. educ.hist 

 Načelnik općine Strizivojna 

Tisak:  Jedinstveni upravni odjel općine Strizivojna, Braće Radića 172 

Žiro račun kod HPB Zagreb br.  HR8623900011842100006 

 


