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Broj 1 16. veljače 2021. 
GLASILO IZLAZI 

PO POTREBI 

 

 

 

 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 
 

 
 

 

 

1. 
Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju 

(NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 35. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 

123/17, 98/19 i 144/20), Odluke o stavljanju izvan snage 

Detaljnog plana uređenja „Mala Mlaka“ („Službeni vjes-

nik“ Grada Županja br. 3/20), članka 30 Statuta Grada Žu-

panja (''Službeni vjesnik'' Grada Županja, broj 4/09, 4/13 i 

2/08) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni 

vjesnik“ Grada Županja br. 4/09 i 4/13), Gradsko vijeće 

Grada Županja na 28. sjednici, održanoj dana 15. veljače 

2021. godine, donosi sljedeću: 

 

 

ODLUKU 
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG 

PLANA UREĐENJA ''MALA MLAKA'', 

ŽUPANJA 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o De-

taljnom planu uređenja ''Mala Mlaka'', Županja (''Službeni 

vjesnik'' Grada Županje, br. 04/03). 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u ''Službenom vjesniku'' Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 350-02/19-01/03 

UR. BROJ: 2212/01-01-21-20 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

 

2. 
Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju 

(NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 35. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak, 

123/17, 98/19 i 144/20), Odluke o stavljanju izvan snage 
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Detaljnog plana uređenja „Velika Mlaka“ („Službeni vjes-

nik“ Grada Županja br. 3/20), članka 30. Statuta Grada Žu-

panja (''Službeni vjesnik'' Grada Županja, broj 4/09, 4/13 i 

2/08) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni 

vjesnik“ Grada Županja br. 4/09 i 4/13), Gradsko vijeće 

Grada Županja na 28. sjednici, održanoj dana 15. veljače 

2021. godine, donosi sljedeću: 

 

 

ODLUKU 
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG 

PLANA UREĐENJA ''VELIKA MLAKA'', 

ŽUPANJA 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o De-

taljnom planu uređenja ''Velika Mlaka'', Županja (''Službe-

ni vjesnik'' Grada Županje, br. 04/96). 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u ''Službenom vjesniku'' Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 350-02/19-01/04 

UR. BROJ: 2212/01-01-21-19 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

 

3. 
Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju 

(NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 35. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 

123/17, 98/19 i 144/20), Odluke o izradi VII. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja 

(„Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 3/20), članka 30. 

Statuta Grada Županja (''Službeni vjesnik'' Grada Županja, 

broj 4/09, 4/13 i 2/08) i članka 34. Poslovnika Gradskog 

vijeća („Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 4/09 i 4/13), 

Gradsko vijeće Grada Županja na 28. sjednici, održanoj 

dana 15. veljače 2021. godine, donosi sljedeću: 

 

 

ODLUKU 
O DONOŠENJU VII. IZMJENA I DOPUNA 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  

GRADA ŽUPANJA 

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom donose se VII. Izmjene i dopune 

Urbanističkog plana uređenja Grada Županja (''Službeni 

vjesnik'' Grada Županja, broj: 1/08, 2/08.-ispr., 7/10, 8/11, 

8/12, 3/14, 1/17, 3/18 i 4/18. - proč. tekst). 

 

 

Članak 2. 

 

VII. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

Grada Županja (u daljnjem tekstu: Plan) sastoje se od knji-

ge - elaborata pod nazivom: ''VII. Izmjene i dopune Ur-

banističkog plana uređenja Grada Županja, broj Plana: 

34/2019. godine. 

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za pro-

storno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A. 

 

 

Članak 3. 

 

Plan sadržava tekstualni i grafički dio: 

 

 

0. OPĆI DIO 

Naslovna stranica 

Potpisni list 

Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta 

prijedloga dokumenata prostornog uređenja 

 

Sadržaj 

Izvadak iz sudskog registra 

Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih 

stručnih poslova prostornog uređenja 
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Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske 

komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu 

 

A) TEKSTUALNI DIO 

 

A. TEKSTUALNI DIO 

1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA 

2. ODREDBE ZA PROVEDBU 

 

B) KARTOGRAFSKI PRIKAZI 

 

Br. kartograf-

skog prikaza 
KARTOGRAFSKI PRIKAZI: Mjerilo 

0. Obuhvat izmjena i dopuna 1:5000 

1.1. Razvoj i uređenje prostora  1:5000 

2.1. Promet 1:5000 

2.2. 
Pošta i elektroničke 

komunikacije  
1:5000 

2.3.1. Elektroenergetika  1:5000 

2.3.2. Plinoopskrba  1:5000 

2.4. Vodnogospodarski sustav   1:5000 

3.1. 

Uvjeti korištenja i područja 

primjene posebnih mjera 

uređenja i zaštite  

1:5000 

 

C) STRUČNE PODLOGE I PROPISI NA KOJIMA 

SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA 

RJEŠENJA 

D) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O 

PROSTORNOM UREĐENJU  

E) IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE  

F) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I 

DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA 

 

 

II. ODREDBE ZA PROVEDBU 

 

Članak 4. 

 

U članku 3., stavku 1., točki ''3.2.'' u zagradi se iza ri-

ječi: ''stambenu'' dodaju riječi: '', poslovnu zgradu'' 

Iza točke ''4.15.'', dodaju se točke ''4.16.'' i 4.17.'', koje 

glase: 

''4.16. Površina javne namjene je svaka površina čije je 

korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima 

(javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, 

pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkira-

lišta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekrea-

cijske površine i sl.). 

4.17. Prometna površina je površina javne namjene, 

površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina 

na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu 

pristupa do građevne čestice.'' 

 

 

Članak 5. 

 

U članku 5., stavku 4., druga rečenica, mijenja se i gla-

si: 

''Iznimno, postojeće stambene, stambeno - poslovne i 

poslovne zgrade na području stambene namjene moguće je 

rekonstruirati / prenamijeniti u poslovne zgrade za namjene 

navedene u stavku 3. ovoga članka.'' 

 

 

Članak 6. 

 

Članak 6., mijenja se i glasi: 

(1) Ovim Planom predviđena su područja sa jedin-

stvenom mješovitom namjenom (M) unutar koje se osim 

stanovanja (obiteljske kuće, stambene zgrade, stambeno-

poslovne zgrade te višestambene zgrade) mogu predvidjeti 

i ostali javni, društveni, poslovni, ugostiteljski, turistički, 

kulturni i sportski sadržaji. 

(2) Na građevnim česticama mješovite namjene, u 

sklopu glavne stambeno-poslovne, poslovne ili pomoćne 

zgrade dozvoljeno je uređivanje prostora za različite 

poslovne, trgovačke, ugostiteljske i uslužne djelatnosti i 

čiste servise (liječničke ordinacije, odvjetnički i bilježnički 

uredi, prostorije za raznu poduku, manje obrtničke radio-

nice, prodavaonice obrtničkih proizvoda, trgovina dnevne 

opskrbe i široke potrošnje, kao i javne ( uredi, vjerske, 

političke, hoteli, moteli, hosteli, tržnice na malo, javna 

parkirališta i garaže i sl.), društvene (kulturne, zdravstvene, 

socijalne, predškolske, školske, sl.), sportske te sve ostale 

namjene koje u smislu sanitarne  zaštite, zaštite od požara 

i zaštite okoliša nemaju nepovoljnih utjecaja na stanovanje  

(3) Na građevnim česticama mješovite namjene, u 

sklopu glavne stambeno-poslovne, poslovne ili pomoćne 

zgrade nije dozvoljeno uređivanje prostora za različite 

poslovne, trgovačke, ugostiteljske i uslužne i dr. djelatnosti 

kao što su noćni bar ili klub, disko bar ili klub, proizvodno 

zanatstvo – bravarije, stolarije, limarije, automehaničarske 

radione, lakirnice, tržnice na veliko i sl. Takvi prostori 

mogu se uređivati na području mješovite namjene sjeverno 

i istočno od „razgraničenja dopuštenih djelatnosti na pod-

ručju mješovite namjene“, prikazanog na kartografskom 

prikazu br. 3.1.„Uvjeti korištenja i područja primjene po-

sebnih mjera uređenja i zaštite“ ili na predviđenim namje-

nama I i K.  

(4) Postojeće stambene, stambeno-poslovne i poslovne 

zgrade na području mješovite namjene moguće je rekon-
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struirati / prenamijeniti u poslovne zgrade za namjene na-

vedene u stavku 2. ovog članka. Za djelatnosti unutar 

postojećih stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada koje ne 

ispunjavaju propisane uvjete primjenjuju se odredbe 

članka 87. Ovog Plana. 

(5) Na površinama mješovite namjene mogu se uređi-

vati i parkovi, perivoji, šetališta, dječja i sportska igrališta 

i sl.'' 

 

 

Članak 7. 

 

U članku 7., stavku 2., iza riječi ''stambenih zgrada,'' 

dodaje se tekst koji glasi: ''poslovnih zgrada,'' 

Iza stavka 8., dodaje se stavak (9) koji glasi: 

''(9) Na površinama mješovite namjene (M2) mogu se 

iznimno graditi gospodarske zgrade za proizvodnju, skla-

dišta i sl., uz poštivanje posebnih sanitarnih i ostalih uvjeta 

(zasebna odvodnja preko posebnog taložnika izvedenog 

prije ispusta u javnu odvodnju).'' 

 

 

Članak 8. 

 

U članku 16., stavku 3., zadnja rečenica, briše se zadnji 

dio koji glasi: „te ne smiju biti priključeni na sustav vodo-

opskrbe i odvodnje.„ , te se dodaje rečenica koja glasi: 

„Kiosk se mora moći priključiti na NNM. U slučaju da 

će se u kiosku pripremati neki prehrambeni proizvodi tada 

kiosk mora biti priključen na vodoopskrbnu mrežu i od-

vodnju.“ 

 

 

Članak 9. 

 

U članku 22., stavku 4., zadnja rečenica mijenja se i 

glasi: 

„Iznimno je dozvoljena manja širina kod već postojećih 

građevnih čestica u već izgrađenim dijelovima naselja, ali 

ne manja od 8 metara.“ 

Na kraju stavka 6., dodaje se rečenica koja glasi: 

''Iznimno, podrumsku etažu koja je potpuno ukopana i 

unutar koje se planiraju garažna mjesta moguće je izgraditi 

na cjelokupnoj građevnoj čestici, vodeći računa o visokoj 

razini podzemnih voda.'' 

Na kraju stavka 7., dodaje se rečenica koja glasi: 

''Iznimno, podrumsku etažu koja je potpuno ukopana i 

unutar koje se planiraju garažna mjesta moguće je izgraditi 

na cjelokupnoj građevnoj čestici, te u tom slučaju maksi-

malni koeficjent iskorištenosti iznosi 3,5.'' 

Stavak (9), mijenja se i glasi: 

''(9) Smještaj vozila na građevnoj čestici potrebno je 

osigurati prema normativu od najmanje 1PGM/1 stambenu 

jedinicu, a za druge namjene primjenjuju se normativi ovog 

Plana (Članak 53).  

Parkirališni prostor osigurava na građevnoj čestici na 

kojoj je izgrađena višestambena zgrada. Iznimno smještaj 

parkirališnog prostora za stambene jedinice ili druge 

namjene može se osigurati i u pojasu prometnice u širini 

građevne čestice na kojoj je izgrađena višestambena zgrada 

za koju se gradi parkirališni prostor, uz suglasnost vlasnika 

prometnice. Pri tome ne smije biti ugrožen kolni, pješački 

ili biciklistički promet u okviru pojasa prometnice (uličnog 

koridora).'' 

 

 

Članak 10. 

 

U članku 23., stavku 4., broj „1,5“ zamjenjuje se bro-

jem „1,0“ 

 

 

Članak 11. 

 

U članku 24., na kraju stavka 4., dodaje se rečenica koja 

glasi: 

„Iznimno samostojeće i poluugrađene građevine mogu 

se jednom svojom stranom približiti dvorišnoj međi i na 

manju udaljenost od 3,0 m, ali ne manju od 1,0 m, a u 

slučaju rekonstrukcije, prenamjene, dogradnje i sl. posto-

jeće građevine izgrađene na manjoj udaljenosti, udaljenost 

može biti i manja od 1,0 m, ali ne manja od postojeće 

udaljenosti.'' 

 

 

Članak 12. 

 

U članku 40., stavku 1., naslovu ''srednja škola'', alineja 

1., mijenja se i glasi: 

''- Postojeću zgradu srednje škole moguće je rekon-

struirati, nadograditi  ili graditi novu građevinu za potrebe 

srednje škole i pratećih sadržaja (dvorana, uprava,….) ali 

pri tome treba ispuniti uvjete o najvećoj dozvoljenoj izgra-

đenosti i dijelu parcele koji mora biti pejzažno oblikovan.'' 

 

 

Članak 13. 

 

U članku 44., stavku 1., alineji 2., na kraju rečenice iza 

riječi ''linije'' dodaje se rečenica: ''(iznimno, navedena uda-

ljenost ne odnosi se na granicu koja je ujedno i granica 

građevinskog područja)'' 

Alineja 5., mijenja se i glasi: 

''- najmanja udaljenost građevine od ruba susjednih 
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građevnih čestica, ukoliko se izvode otvori na tom dijelu 

građevine, mora iznositi najmanje 3,00 metra, odnosno vi-

še ukoliko je to definirano posebnim propisom. Navedeno 

se ne odnosi na susjedne građevne čestice koje su ujedno i 

površine javne namjene;'' 

 

 

Članak 14. 

 

U članku 46., stavak 3., alineja 3., mijenja se i glasi: 

''- najmanja udaljenost građevine od ruba susjednih 

građevnih čestica, ukoliko se izvode otvori na tom dijelu 

građevine, mora iznositi najmanje 3,00 metra, odnosno vi-

še ukoliko je to definirano posebnim propisom. Navedeno 

se ne odnosi na susjedne građevne čestice koje su ujedno i 

površine javne namjene;'' 

 

 

Članak 15. 

 

U članku 49., stavak 3., mijenja se i glasi: 

''(3) Akt uređenja prostora za građenje pojedinačne 

zgrade može se izdati tek nakon ili istovremeno s izdava-

njem akta uređenja prostora za prometnu ili javnu pro-

metnu površinu.'' 

 

 

Članak 16. 

 

U članku 53., u stavku (9), prva rečenica, mijenja se i 

glasi: 

''Garaže se mogu graditi na području javne i društvene 

i mješovite namjene, u podrumu, suterenu i prizemlju.'' 

 

 

Članak 17. 

 

U članku 63., stavci 1.-6., mijenjaju se i glase: 

''(1) Na području UPU-a Županje nema dijelova prirode 

zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. 

(2) U kategoriji spomenik prirode predložen je za 

plansku zaštitu drvored kod crkve u Županji (drvored starih 

platana,  i srebrnih lipa s pojedinačnim primjercima katalpa 

u ulici Veliki kraj), sukladno PPVSŽ. U kategoriji spome-

nika parkovne arhitekture predložena je parkovno obliko-

vana površina između autobusnog kolodvora i nekadašnjeg 

Doma zdravlja (danas županijski uredi) i zeleni trg - skver 

uz Strossmayerovu ulicu. 

(3) Na zaštićenim prirodnim vrijednostima i onima 

predviđenim za plansku zaštitu zabranjuju sve radnje koji-

ma bi se umanjila njihova vrijednost, odnosno narušila 

svojstva zbog kojih su zaštićeni ili ih se želi zaštititi.'' 

''(4) Na području obuhvata Plana nalaze se sljedeća 

područja ekološke mreže: 

- Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove 

- POVS (Područja od značaja za Zajednicu - SCI): 

1. Sava nizvodno od Hrušćice,  HR2001311 

(5) Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati 

značajan negativan utjecaj na ciljne vrste i stanišne tipove 

područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti za 

ekološku mrežu, sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o 

zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18 i 14/19). 

Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na područja 

ekološke mreže posebice treba izdvojiti eventualno plani-

rane radove regulacije vodotoka, hidroelektrane, bioplin-

ska postrojenja, centre za gospodarenje otpadom, intenziv-

no širenje i/ili formiranje novih građevinskih područja, 

obuhvatne infrastrukturne projekte/koridore, hidrotehničke 

i melioracijske zahvate, pristaništa, luke i razvoj turističkih 

zona. 

(6) Temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o zaštiti 

prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18 i 14/19) za sve 

planove, programe i zahvate koji mogu imati značajan 

negativan utjecaj na ciljne vrste i staništa te cjelovitost 

područja ekološke mreže, potrebno je provesti postupak 

ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ukoliko se u 

postupku ocjene prihvatljivosti utvrdi da zahvat, unatoč 

predviđenim mjerama ublažavanja, ima značajan negati-

van utjecaj na ciljne vrste i stanišnih tipova Natura 2000 

područja, zahvat je potrebno odbiti. Ukoliko ne postoje 

alternativna rješenja, ovakav zahvat moguće je dopustiti u 

slučaju kada je utvrđen prevladavajući javni interes (uklju-

čujući i onaj socijalne i gospodarske naravi), uz obvezu 

provedbe odgovarajućih kompenzacijskih uvjeta.'' 

 

 

Članak 18. 

 

U članku 66., stavku 1., zadnje tri točke: ''2.4.5.'', 

''2.4.6.'' i ''2.4.7.'', brišu se. 

U stavku 2., tekst pod brojem ''2.3.3.'', mijenja se i glasi: 

''2.3.3. Tradicijska kuća, ul. V. Nazora 34, Županja''. 

U stavku 2., iza točke ''2.3.4.''., dodaju se tri nove točke 

koje glase:  

''2.4.5. Katna zgrada hotela Jelen, Ul. J. J. Strossmayera 

2 

2.4.6. Zgrada suda, Veliki kraj 48 

2.4.7. Zgrada gradske uprave, Ul. J.J.Strossmayera 1 '' 

U stavku 2., točka: ''2.5.1.'', briše se. 

 

 

Članak 19. 

 

U članku 85., u stavku 1., brišu se točke 1. i 2. 
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Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 1. i 2.  

 

 

III ZAKLJUČNE ODREDBE 

 

Članak 20. 

 

Postojeći kartografski prikazi: 

 

Br. kartograf-

skog prikaza 

KARTOGRAFSKI 

PRIKAZI: 
Mjerilo 

1.1. Razvoj i uređenje prostora 1:5000 

2.1. Promet   1:5000 

2.2. 
Pošta i elektroničke 

komunikacije  
1:5000 

2.3.1. Elektroenergetika  1:5000 

2.3.2. Plinoopskrba  1:5000 

2.4. Vodnogospodarski sustav  1:5000 

3.1. 

Uvjeti korištenja i područja 

primjene posebnih mjera 

uređenja i zaštite  

1:5000 

 

se stavljaju van snage i zamjenjuju novim: 

 

Br. kartograf- 

skog prikaza 

KARTOGRAFSKI 

PRIKAZI: 
Mjerilo 

1.1. Razvoj i uređenje prostora  1:5000 

2.1. Promet 1:5000 

2.2. 
Pošta i elektroničke 

komunikacije 
1:5000 

2.3.1. Elektroenergetika  1:5000 

2.3.2. Plinoopskrba  1:5000 

2.4. Vodnogospodarski sustav   1:5000 

3.1. 

Uvjeti korištenja i područja 

primjene posebnih mjera 

uređenja i zaštite  

1:5000 

 

 

Članak 21. 

 

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke za 

zahvate u prostoru na česticama koje su u obuhvatu ovog 

Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove 

Odluke. Isti postupci dovršit će se po odredbama ove 

Odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva. 

 

 

Članak 22. 

 

Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se imaju 

smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi u pismo-

hrani Izrađivača Plana. 

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Grada Županja, 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno ure-

đenje i geodetske poslove, Županja, J. J. Strossmayera 1 i 

na mrežnim stranicama Grada Županja (www.zupanja.hr). 

 

 

Članak 23. 

 

Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o prostornom 

uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19 i 98/19), Odbor za Statut i Poslovnik, izvršiti će 

objavu pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog 

dijela Urbanističkog plana uređenja Grada Županja, naj-

kasnije u roku od 30. dana od stupanja na snagu ove Odlu-

ke. 

 

 

Članak 24. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana obja-

ve u "Službenom vjesniku'' Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 350-02/19-01/06 

UR. BROJ: 2212/01-01-21-26 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

 

4. 
Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju 

(NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 35. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 

123/17, 98/19. i 144/20), Odluke o izradi II. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog pod-

ručja (Istočno od D55) Županja („Službeni vjesnik“ Grada 

Županja br. 3/20), članka 30. Statuta Grada Županja 

(''Službeni vjesnik'' Grada Županja, broj 4/09, 4/13 i 2/08) 

i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjes-

nik“ Grada Županja br. 4/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada 
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Županja na 28. sjednici, održanoj dana 15. veljače 2021. 

godine, donosi sljedeću: 

 

 

ODLUKU 
O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

GOSPODARSKOG PODRUČJA  

(ISTOČNO OD D55) ŽUPANJA 

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom donose se II. Izmjene i dopune Urba-

nističkog plana uređenja Gospodarskog područja (istočno 

od D55) Županja (''Službeni vjesnik'' Grada Županja, broj: 

2/10., 8/12. i 3/13. - ispravak). 

 

 

Članak 2. 

 

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gos-

podarskog područja (istočno od D55) Županja (u daljnjem 

tekstu : Plan) sastoje se od knjige-elaborata pod nazivom: 

''II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospo-

darskog područja (istočno od D55) Županja'' broj: 37/2019. 

godine. 

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za pro-

storno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A. 

 

 

Članak 3. 

 

Plan sadržava tekstualni i grafički dio: 

 

0. OPĆI DIO 

Naslovna stranica 

Potpisni list 

Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta 

prijedloga dokumenata prostornog uređenja 

Sadržaj 

Izvadak iz sudskog registra 

Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih 

stručnih poslova prostornog uređenja 

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata 

Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu 

 

A) TEKSTUALNI DIO 

O. UVOD 

1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA 

2. ODREDBE ZA PROVEDBU 

 

B) KARTOGRAFSKI PRIKAZI  

0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA 1:2.000 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA 

POVRŠINA-Sjeverni dio 1:2.000 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA 

POVRŠINA-Južni dioo 1:2.000 

3. OGRANIČENJA U KORIŠTENJU-

Sjeverni dio 1:2.000 

3. OGRANIČENJA U KORIŠTENJU-

Južni dio 1:2.000 

 

C) STRUČNE PODLOGE I PROPISI NA 

KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA 

RJEŠENJA 

D) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O 

PROSTORNOM UREĐENJU  

E) IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE 

F) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I 

DONOŠENJA   PROSTORNOG PLANA 

 

 

II. ODREDBE ZA PROVEDBU 

 

Članak 4. 

 

Članak  (4.), mijenja se i glasi: 

''(1) Za područje obuhvaćeno Urbanističkim planom 

uređenja (u daljnjem tekstu: Plan) određuju se sljedeće 

osnovne namjene površina, prikazane na kartografskom 

prikazu br. 1.: 

• Gospodarska namjena - (I) 

• Reciklažna dvorišta neopasnog i građevinskog otpada – 

(RD) 

• Pretovarna stanica / sortirnica (PS) 

• Površine infrastrukturnih sustava (IS) 

- trafostanica 10(20) / 0,4 kVA (IS1) 

- plinoopskrbna RS (IS2) 

- kanal oborinske odvodnje 

- melioracijski kanal 

• Zaštitne zelene površine - Z 

• Javne zelene površine - Z1 

• Prometne površine'' 
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Članak 5. 

 

U članku (5.), iza stavka (3.), dodaje se novi  stavak 

(4.), koji glasi: 

''(4.) Na površini pretovarne stanice/sortirnice-(PS) 

prikazanoj na kartografskom prikazu br. ''1.'', dozvoljena je 

gradnja pretovarne stanice/sortirnice.'' 

Dosadašnji stavci (4.)-(10.) postaju stavci (5.)-(11.) 

 

 

Članak 6. 

 

U članku (7.), stavak 3., mijenja se i glasi: 

''(3) Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice 

(kig) je 0,4.'' 

 

 

Članak 7. 

 

U članku (8.), stavak 1., mijenja se i glasi: 

''(1) Uz prednju i zadnju među građevinske čestice za 

gospodarsku izgradnju (proizvodno-poslovna) mora se 

ostaviti neizgrađeni i ozelenjeni pojas najmanje širine 6,00 

m (iznimno, navedena udaljenost ne odnosi se na granicu 

koja je ujedno i granica građevinskog područja ili graniči s 

prometnom površinom), a uz bočne rubove građevinskih 

parcela širinu zelenog pojasa uskladiti sa širinom parcele. 

Unutar ozelenjenog pojasa u prednjem dijelu može se 

urediti parkiralište za osobna vozila.'' 

Stavak 4., mijenja se i glasi: 

''(4) Najmanja udaljenost građevine od međa sa su-

sjednim građevnim česticama, ukoliko se izvode otvori na 

tom dijelu građevine,  mora iznositi najmanje 3,00 metra, 

odnosno više ukoliko je to definirano posebnim propisom. 

Navedeno se ne odnosi na građevne čestice koje su ujedno 

i površine javne namjene.'' 

 

 

Članak 8. 

 

U članku (28.), iza stavka 6., dodaje se novi stavak (7), 

koji glasi: 

''(7) U južnom dijelu Gospodarske zone planirano je 

formiranje stanice/sortirnice (PS). Za ovu namjenu predvi-

đena je kč.br. 2298 k.o. Županja. Do pretovarne stanice/ 

sortirnice mora biti izveden pristup minimalne širine 6,0 m. 

Pristup mora biti sa čvrstim završnim dijelom (minimalno 

tucanik). 

Prostor PS treba biti ograđen i nadziran. Unutar same 

lokacije PS moguća je gradnja površina, građevina i pos-

trojenja (uključujući infrastrukturu) s osnovnom namje-

nom prihvata i obrade otpada. U sklopu lokacije PS mo-

guća je gradnja poslovne građevine (uprava) te objekta za 

smještaj vozila (garaže).'' 

 

 

Članak 9. 

 

U članku (30.), stavak 2. i  3., mijenjaju se i glase: 

''(2) PPUG Županja predlaže plansku zaštitu područja 

rječice Virovi za zaštitu u kategoriji „zaštićeni krajolik“, a 

mali dio područja predloženog za zaštitu nalazi se unutar 

obuhvata UPU-a. 

(3) Na zaštićenim prirodnim vrijednostima i onima 

predviđenim za plansku zaštitu potrebno je zabraniti sve 

radnje kojima bi se umanjila njihova prirodna vrijednost, 

odnosno narušila svojstva zbog kojih su zaštićeni ili ih se 

želi zaštititi. 

Za svaki pojedini zahvat ili prenamjenu na zaštićenim i 

na predloženim dijelovima prirode nužno je prethodno 

ishoditi uvjete zaštite prirode sukladnu Zakonu o zaštiti 

prirode.'' 

 

 

III. ZAKLJUČNE ODREDBE 

 

Članak 10. 

 

Postojeći kartografski prikazi: 

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA 

POVRŠINA - Sjeverni dio 1:2.000 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA 

POVRŠINA - Južni dio 1:2.000 

3. OGRANIČENJA U KORIŠTENJU 

- Sjeverni dio 1:2.000 

3. OGRANIČENJA U KORIŠTENJU 

- Južni dio 1:2.000 

 

se stavljaju van snage i zamjenjuju novim kako slijedi: 

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA 

POVRŠINA - Sjeverni dio 1:2.000 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA 

POVRŠINA - Južni dio 1:2.000 

3. OGRANIČENJA U KORIŠTENJU  

- Sjeverni dio 1:2.000 

3. OGRANIČENJA U KORIŠTENJU  

- Južni dio 1:2.000 
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Članak 11. 

 

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke za 

zahvate u prostoru na česticama koje su u obuhvatu ovog 

Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove 

Odluke. Isti postupci dovršit će se po odredbama ove 

Odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva. 

 

 

Članak 12. 

 

Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se imaju sma-

trati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi u pismohrani 

Izrađivača Plana. 

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Grada Županja, 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno ure-

đenje i geodetske poslove, Županja, J.J. Strossmayera 1 i 

na mrežnim stranicama Grada Županja (www.zupanja.hr). 

 

 

Članak 13. 

 

Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o prostornom 

uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19 i 98/19), Odbor za Statut i Poslovnik, izvršiti će 

objavu pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog 

dijela Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog podru-

čja (Istočno od D55) Županja, najkasnije u roku od 30. 

dana od stupanja na snagu ove Odluke. 

 

 

Članak 14. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana ob-

jave u "Službenom vjesniku'' Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA:350-02/19-01/05 

UR. BROJ:2212/01-01-21-20 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

 

 

5. 
Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju 

(NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 35. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 

123/17, 98/19 i 144/20), Odluke o izradi V. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županja („Služ-

beni vjesnik“ Grada Županja br. 3/20), članka 30. Statuta 

Grada Županja (''Službeni vjesnik'' Grada Županja, broj 

4/09, 4/13 i 2/08) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća 

(„Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 4/09 i 4/13), Grad-

sko vijeće Grada Županja na 28. sjednici, održanoj dana 

15. veljače 2021. godine, donosi sljedeću: 

 

 

ODLUKU 
O DONOŠENJU V. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA  

GRADA ŽUPANJA 

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom donose se V. Izmjene i dopune Pros-

tornog plana uređenja Grada Županja (''Službeni vjesnik'' 

Grada Županja, broj 1/07, 6/07, 2/10, 8/12, 4/16 i 6/16-

proč. tekst). 

 

 

Članak 2. 

 

V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada 

Županja (u daljnjem tekstu: Plan) sastoje se od knjige-

elaborata pod nazivom: ''V. Izmjene i dopune Prostornog 

plana uređenja Grada Županja'', broj Plana: 33/2019. godi-

ne. 

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za pro-

storno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A. 

 

 

Članak 3. 

 

Plan sadržava tekstualni i grafički dio: 

 

0. OPĆI DIO 

Naslovna stranica 

Potpisni list 
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Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta 

prijedloga dokumenata prostornog uređenja 

Sadržaj 

Izvadak iz sudskog registra 

Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih 

stručnih poslova prostornog uređenja 

 

 

A) TEKSTUALNI DIO 

O. UVOD 

1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA 

2. ODREDBE ZA PROVEDBU 

 

B) KARTOGRAFSKI PRIKAZI 

 

Broj 

kartografskog 

prikaza 

KARTOGRAFSKI 

PRIKAZI: 
Mjerilo 

0. Obuhvat izmjena i dopuna 1:25.000 

1. 

Korištenje i namjena 

prostora, Prostori za razvoj i 

uređenje 

1:25.000 

2A. 
Infrastrukturni sustavi i 

mreže - Promet 
1:25.000 

2D. 

Energetski sustavi – 

Proizvodnja i cijevni 

transport nafte i plina 

1:25.000 

2E. Vodnogospodarski sustav 1: 25.000 

3. 

Uvjeti korištenja, uređenja i 

zaštite prostora, prirodna i 

kulturna baština 

1: 25.000 

4.a .1. 
Građevinska područja 

naselja - Županja 
1:   5.000 

4.a .2. 
Građevinska područja 

naselja - Županja 
1:   5.000 

4.a .3. 
Građevinska područja 

naselja - Županja 
1:   5.000 

4.a 
Građevinska područja 

naselja Županja 
1: 10.000 

 

C) STRUČNE PODLOGE I PROPISI NA 

KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA 

RJEŠENJA 

D) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O 

PROSTORNOM UREĐENJU  

E) IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE  

F) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I 

DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA 

 

 

II. ODREDBE ZA PROVEDBU 

 

Članak 4. 

 

U članku 4., stavku 1., točki 2., iza riječi „gospodarsko 

– poslovnu namjenu“, dodaju se riječi: „te mješovitu na-

mjenu (sportsko – rekreacijsku, ugostiteljsko-turističku, 

javnu i društvenu)“ 

 

 

Članak 5. 

 

U članku 9., iza stavka 1., dodaju se  tri nova stavka 2.-

4., koji glase: 

''(2) Do donošenja planova iz članka 102., način kori-

štenja zemljišta i uvjeti gradnje utvrđivat će se samo za 

izgrađena, te neizgrađena ali  uređena područja, sukladno 

ovim odredbama. 

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukoliko se 

preparcelacijom neizgrađena i neuređena građevna čestica 

pripoji uređenoj građevnoj čestici, te joj se na taj način 

osigura osnovna infrastruktura, takva građevna čestica 

smatra se uređenom. 

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, akt za građenje 

može se izdati i za: 

- rekonstrukciju postojeće građevine  

- građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj 

blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine 

unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja na-

mjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje gra-

đevine koja ima pristup na prometnu površinu te moguć-

nost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim 

prilikama određenim prostornim planom.'' 

 

 

Članak 6. 

 

U članku 12., iza stavka 6., dodaje se novi stavak 7. koji 

glasi: 

''(7) Iznimno od stavaka 1.-4. ovog članka samostojeće 

i dvojne građevine mogu se jednom svojom stranom 

približiti dvorišnoj međi i na manju udaljenost od 3,0 m, 

ali ne manju od 1,0 m, a u slučaju rekonstrukcije, prena-

mjene, dogradnje i sl. postojeće građevine izgrađene na 

manjoj udaljenosti, udaljenost može biti i manja od 1,0 m, 

ali ne manja od postojeće udaljenosti.'' 

 

 

Članak 7. 

 

U članku 22., stavak 3., mijenja se i glasi: 

''(3) Na građevnoj čestici obiteljske kuće ili stambene 
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zgrade obvezno treba osigurati jedno (ako je moguće i dva) 

parkirališno ili garažno mjesto (PGM) za svaku stambenu/ 

smještajnu jedinicu. Kod postojeće izgrađenosti osigurava 

se bar jedno PGM po svakoj stambenoj jedinici.'' 

 

 

Članak 8. 

 

U članku 23., stavku 2., u prvoj rečenici iza riječi: 

''stambene'', dodaju se riječi: ''/višestambene''. 

 

 

Članak 9. 

 

U članku 33., stavak 5., mijenja se i glasi: 

''(5) Najveća dozvoljena visina stambene zgrade sa 

stanovanjem u prizemlju za Po+P+1+Pks iznosi 8,60, a sa 

poslovnim prostorom u prizemlju iznosi 9,80 metara. 

Visina stambene zgrade Po+P+2+(Pks) sa stambenim 

prizemljem može biti do najviše 11,70 m, a sa poslovnim 

prizemljem 12,90 m; za Po+P+3 sa stambenim prizemljem 

iznosi 13,30 m, a sa poslovnim prizemljem 14,50 m, a za 

Po+P+3 + Pks ili  Po+P+4  iznosi17,50 m od konačno 

zaravnatog terena. Gradnja ovakvih građevina moguća je 

samo unutar obuhvata UPU-a.'' 

 

 

Članak 10. 

 

U članku 38., na kraju stavka 1., dodaje se rečenica koja 

glasi: 

''Iznimno, podrumsku etažu koja je potpuno ukopana i 

unutar koje se planiraju garažna mjesta moguće je izgraditi 

na cjelokupnoj građevnoj čestici, vodeći računa o visokoj 

razini podzemnih voda.'' 

 

 

Članak 11. 

 

Na kraju  članka 39., iza stavka 3., dodaje se stavak 4. 

koji glasi: 

''(4) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, površina 

podrumske etaže koja je potpuno ukopana i unutar koje se 

planiraju garažna mjesta, ne uračunava se u izgrađenost 

građevne čestice u smislu ovoga članka, a moguće ju je 

izgraditi na cjelokupnoj građevnoj čestici, vodeći računa o 

visokoj razini podzemnih voda.'' 

 

 

Članak 12. 

 

U članku 40., stavak 1., mijenja se i glasi: 

''(1) Na građevnim česticama unutar područja stambene 

namjene mogu se graditi nove stambene i stambeno – 

poslovne zgrade, te rekonstruirati / prenamijeniti postojeće 

stambene, stambeno – poslovne i poslovne zgrade  u stam-

benu, stambeno poslovnu ili poslovnu namjenu sa poslov-

no-trgovačko-ugostiteljskim sadržajima i kako slijedi:  

• poslovne djelatnosti 

• trgovine maloprodaje, 

• uslužne i proizvodne zanatske djelatnosti (osim radionica 

za popravak i servisiranje vozila, radionice za obradu 

metala i drveta i praonice vozila),  

• ugostiteljski objekti osim tipova noćni bar, noćni klub, 

disko bar i disko klub,  

• ljekarne i liječničke ordinacije, poljoprivredne ljekarne, 

• uredi, 

• skladišta bruto razvijene površine do 100 m2, 

• sve ostale namjene koje se prema posebnom propisu 

mogu obavljati u stambenim prostorijama, 

• sve namjene koje prema posebnom propisu ne podliježu 

sanitarnom nadzoru.'' 

 

 

Članak 13. 

 

U članku 44., na kraju stavka 2., dodaje se rečenica koja 

glasi: 

''Iznimno, u slučaju rekonstrukcije, prenamjene, dogra-

dnje i sl. postojeće građevine, izgrađene na manjoj uda-

ljenosti, udaljenost može biti i manja od 1,0 m, ali ne manja 

od postojeće udaljenosti.'' 

 

 

Članak 14. 

 

U članku 48., stavak 3., mijenja se i glasi: 

''(3) Višestambena zgrada iz stavka 2. ovoga članka 

može se graditi unutar predjela za mješovitu izgradnju. 

Visina zgrada utvrđuje se najviše kao: 

a) Po+P+4, odnosno, 6 punih razina, koje čine podrum 

(Po), prizemlje (razizemlje) (P) i četiri kata (+4);  

b) Po+P+3+Pks odnosno, četiri pune razine (etaže), koje 

čine podrum (Po), prizemlje (P) i tri kata (+3), te stam-

beno potkrovlje, ako ima nadozid do propisane visine 

(Pks). 

c) Najveća visina prizemlja, u slučaju kada se radi o 

planiranju poslovno-trgovačko-ugostiteljskih sadržaja, 

utvrđuje se sa 4,30 metara, a visina pojedinih stambenih 

razina sa 3,10 metra.'' 
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Članak 15. 

 

U članku 50., u stavku 1., prva rečenica mijenja se i 

glasi: 

''U područjima mješovite namjene (unutar UPU-a 

naselja Županja) mogu se graditi nove stambene zgrade, 

višestambene zgrade, i ostale stambeno-poslovne i poslov-

ne zgrade sa poslovno – trgovačko – turističko-ugostitelj-

skim sadržajima.'' 

 

 

Članak 16. 

 

U članku 53., stavku 4., točka 5., mijenja se i glasi: 

''● uz prednju i zadnju među građevinske cestice za 

gospodarsku izgradnju (proizvodno-poslovna) mora se 

ostaviti neizgrađeni i ozelenjeni pojas najmanje širine 6,00 

m (iznimno, navedena udaljenost ne odnosi se na zadnju 

među koja je ujedno i granica građevinskog područja ili 

ako zadnja međa graniči s prometnom površinom), a uz 

bocne rubove građevinskih parcela širinu zelenog pojasa 

uskladiti sa širinom parcele. Unutar ozelenjenog pojasa u 

prednjem dijelu može se urediti parkiralište za osobna 

vozila.'' 

 

 

Članak 17. 

 

U članku 54., stavak 2., mijenja se i glasi: 

''(2) Unutar gospodarskog područja istočno od Županje 

planirano je formiranje reciklažnog dvorišta neopasnog 

otpada i reciklažnog dvorišta građevinskog otpada te pre-

tovarne stanice/sortirnice. 

Na površini planiranoj za formiranje reciklažnog dvo-

rišta neopasnog otpada i reciklažnog dvorišta građevinskog 

otpada dozvoljeno je, uz sadržaje vezane za gospodarenje 

otpadom, graditi i građevine gospodarskih i sl. djelatnosti 

koje su dozvoljene unutar gospodarske namjene (nakon ili 

istovremeno s izgradnjom sadržaja vezanih za gospodare-

nje otpadom). Na površini pretovarne stanice/sortirnice 

dozvoljeno je građenje građevina/postrojenja vezanih uz 

djelatnost prikupljanja i obrade otpada te upravne zgrade i 

garaža za prihvat osobnih i teretnih vozila.'' 

 

 

Članak 18. 

 

U članku 55., stavku 1., druga rečenica mijenja se i gla-

si: 

''Postotak izgrađenosti tla građevne čestice građevina-

ma može iznositi maksimalno 40%.'' 

 

Članak 19. 

 

U članku 56., stavak 5., mijenja se i glasi: 

''(5) Najmanja udaljenost građevine od međa sa sus-

jednim građevnim česticama, ukoliko se izvode otvori na 

tom dijelu građevine, mora iznositi najmanje 3,00 metra, 

odnosno više ukoliko je to definirano posebnim propisom. 

Navedeno se ne odnosi na susjedne građevne čestice koje 

su ujedno i površine javne namjene.'' 

 

 

Članak 20. 

 

Članak 62., mijenja se i glasi: 

''Članak 62. 

(1) Planom je Utvrđeno izdvojeno građevinsko podru-

čje izvan naselja mješovite namjene predviđeno za smještaj 

sportsko – rekreacijske, ugostiteljsko-turističke i  javne i 

društvene namjene.  

(2) Smještaj i izgradnja ostalih građevina namijenjenih 

izletničko-rekreacijskoj i turističkoj namjeni u načelu je 

moguć u rubnim dijelovima građevnih područja za stano-

vanje, odnosno UPU-a.'' 

 

 

Članak 21. 

 

Iza članka 63., dodaje se novi naslov i članak 63.a. koji 

glase: 

„3.4. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja 

mješovite namjene 

Članak 63.a. 

„(1) Na izdvojenom građevinskom području izvan 

naselja mješovite namjene određenom za smještaj sportsko 

– rekreacijske, ugostiteljsko-turističke i javne i društvene 

namjene omogućava se izgradnje jedne od navedenih na-

mjena ili kombinacija istih. 

(2) Maksimalni koeficijent izgrađenosti unutar izdvo-

jenog građevinskog područja izvan naselja mješovite na-

mjene iznosi  30%. 

(3) Maksimalna etažna visina unutar izdvojenog građe-

vinskog područja izvan naselja mješovite namjene iznosi  

prizemlje, kat i potkrovlje. 

(4) Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan 

naselja mješovite namjene potrebno je planirati minimalno 

30% površine za parkovne ili druge zelene površine. 

(5) Ostale uvjeti gradnje primjenjuju se ovisno o na-

mjeni građevine kao i unutar građevinskog područja nase-

lja.'' 
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Članak 22. 

 

U članku 76 , na kraju stavka 5, dodaje novi tekst koji 

glasi: 

''Postojeći elektroenergetski vodovi, koji se ne uklapaju 

u urbanu matricu naselja, mogu se repozicionirati unutar 

postojećih ili planiranih površina javne namjene bez izmje-

ne grafičkih dijelova PPUG.'' 

 

 

Članak 23. 

 

U članku 84., stavku 1., točki 2., alineje 4.-6., brišu se.  

U stavku 2., točki 2., alineja 1., briše se. 

U stavku 2., alineja 2., mijenja se i glasi: 

„Tradicijska kuća, ul. V. Nazora 34“ 

U stavku 3., točka 3., mijenja se i glasi: 

''3. u grupi javnih građevina: 

-  2.4.7. Zgrada gradske uprave, Ul. J.J.Strossmayera 1 

-  2.4.6. Zgrada suda, Veliki kraj 48 

-  2.4.5. Katna zgrada hotela Jelen, Ul. J.J.Strossmayera 2. 

U stavku 3., točka 5., iza alineje 4., dodaje se nova ali-

neja 5., koja glasi: 

''- Županja – Topolovac, prapovijesno arheološko nala-

zište E355.'' 

 

 

Članak 24. 

 

U članku 87., stavak 6., briše se. 

Stavak 8., mijenja se i glase: 

''(8) U urbanom krajobrazu Grada Županje dijelom su 

se očuvali vrtno parkovni sadržaji koji čine dio pojedine 

prostorne cjeline Grada i određenog su povijesnog razdob-

lja u razvoju samog grada. Od očuvane skromne parkovne 

graditeljske baštine predlažu se za plansku zaštitu u kate-

goriji spomenika prirode i spomenika parkovne arhitektu-

re: 

-  drvored kod crkve u Županji (drvored starih platana, i 

srebrnih lipa s pojedinačnim primjercima katalpa u ulici 

Veliki kraj), sukladno PPVSŽ, 

-  parkovno oblikovana površina između autobusnog kolo-

dvora i Doma zdravlja, 

-  zeleni trg - skver uz Strossmayerovu ulicu.'' 

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 6. i 7. 

 

 

Članak 25. 

 

U članku 92., stavak 1., mijenja se i glasi: 

''(1) Na području Grada Županje nema dijelova prirode 

zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode.'' 

U podnaslovu iznad stavka 2., iza riječi: ''za'' dodaje se 

riječ: ''plansku'' 

Stavci 2. i 3., mijenjaju se i glase: 

''(2) U kategoriji spomenik prirode predložen je za 

plansku zaštitu drvored kod crkve u Županji (drvored starih 

platana, i srebrnih lipa s pojedinačnim primjercima katalpa 

u ulici Veliki kraj),sukladno PPVSŽ. 

(3) U kategoriji spomenika parkovne arhitekture pred-

ložena je parkovno oblikovana površina između autobus-

nog kolodvora i nekadašnjeg Doma zdravlja (danas župa-

nijski uredi) i zeleni trg - skver uz Strossmayerovu ulicu.'' 

Stavak 7., briše se. 

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7. 

 

 

Članak 26. 

 

U članku 94., stavak (4), mijenja se i glasi: 

''(4) Uz južnu granicu građevinskog području naselja 

Županja, na lokalitetu ''Stara ciglana'' utvrđeno je izdvoje-

no građevinsko područje izvan naselja za gospodarenje 

otpadom. Ovo građevinsko područje obuhvaća kč.br. 

2992/2, 2990/2 i 2991 sve k.o. Županja. 

Za potrebe osiguranja cestovnog pristupa odlagalištu 

otpada u sanaciji, reciklažnom dvorištu neopasnog otpada 

i reciklažnom dvorištu građevinskog otpada moguće je 

proširenje prometnog koridora (ulice), za potrebe osigu-

ranja proširenja kolnika ili izgradnje mimoilaznica na 

građevne čestice druge namjene temeljem projektne doku-

mentacije. 

Unutar kč.br. 2992/2 planiran je smještaj odlagališta 

komunalnog otpada u sanaciji, reciklažnog dvorišta građe-

vinskog otpada te reciklažnog dvorišta neopasnog otpada i 

pripadajuće infrastrukture. 

Do planiranih građevina reciklažnog dvorišta neopas-

nog otpada i reciklažnog dvorišta građevinskog otpada 

nužan je pristup teretnim vozilima. Na kartografskom pri-

kazu ovog Plana prikazani pristup je orijentacijski prikazan 

i može se urediti kao površina javne namjene, kao površina 

u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili kao površina na 

kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa 

do građevne čestice.'' 

U stavku (9), na kraju postojećeg teksta dodaje se nova 

rečenica koja glasi:  

''Unutar gospodarskog područja-istočno od Županje 

planiran je i smještaj pretovarne stanice/sortirnice. Do 

lokacije pretovarne stanice/sortirnice nužno je osigurati 

pristup teretnim vozilima preko cestovnog pristupa s ure-

đenim pokrovom minimalno u tucaničkoj izvedbi, širine 

6,0 m.'' 
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Članak 27. 

 

U članku 95., stavak 1., mijenja se i glasi: 

''(1) Planira se sustav odvodnje otpadnih voda s proči-

šćavanjem i ispuštanjem pročišćenih voda u rijeku Savu. 

Treći stupanj pročišćavanja bit će potrebno uspostaviti ako 

se pokvari kakvoća vode na izvorištima. Planirano rješenje 

ovim Planom shematskog je obilježja. U svom kvantita-

tivnom izrazu izgradnja kapaciteta odredit će se kada se 

budu odredili i stvarni kapaciteti u skladu s planovima 

investitora.'' 

 

 

Članak 28. 

 

U članku 102., stavku 2., iza točke 4., dodaje se nova 

točka 5., koja glasi: 

''5. Urbanistički plan uređenja zone Ciglana.'' 

Stavak 3., mijenja se i glasi: 

''(3) Odlukom o izradi urbanističkog plana uređenja. 

može se odrediti uži ili širi obuhvat tog plana od obuhvata 

određenog na kartografskim prikazima, te se može odrediti 

obuhvat urbanističkog plana uređenja i za područje za koje 

obuhvat nije određen na kartografskim prikazima.'' 

 

 

III. ZAKLJUČNE ODREDBE 

 

 

Članak 29. 

 

Postojeći kartografski prikazi: 

 

Broj 

kartograf- 

skog prikaza 

KARTOGRAFSKI PRIKAZI: Mjerilo 

   

1. 
Korištenje i namjena prostora, 

Prostori za razvoj i uređenje 
1:25.000 

2A 
Infrastrukturni sustavi i mreže 

- Promet 
1:25.000 

2D. 

Energetski sustavi – 

Proizvodnja i cijevni transport 

nafte i plina 

1:25.000 

2E. Vodnogospodarski sustav 1: 25.000 

3. 

Uvjeti korištenja, uređenja i 

zaštite prostora, prirodna i 

kulturna baština 

1: 25.000 

4.a .1. 
Građevinska područja naselja  

- Županja 
1:   5.000 

4.a .2. 
Građevinska područja naselja  

- Županja 
1:   5.000 

4.a .3. 
Građevinska područja naselja  

- Županja 
1:   5.000 

4.a 
Građevinska područja naselja 

Županja 
1: 10.000 

 

se stavljaju van snage i zamjenjuje novim kako slijedi: 
 

Broj 

kartograf- 

skog prikaza 

KARTOGRAFSKI PRIKAZI: Mjerilo 

   

1. 
Korištenje i namjena prostora, 

Prostori za razvoj i uređenje 
1:25.000 

2A 
Infrastrukturni sustavi i mreže 

- Promet 
1:25.000 

2D. 

Energetski sustavi – 

Proizvodnja i cijevni transport 

nafte i plina 

1:25.000 

2E. Vodnogospodarski sustav 1: 25.000 

3. 

Uvjeti korištenja, uređenja i 

zaštite prostora, prirodna i 

kulturna baština 

1: 25.000 

4.a .1. 
Građevinska područja naselja  

- Županja 
1:   5.000 

4.a .2. 
Građevinska područja naselja  

- Županja 
1:   5.000 

4.a .3. 
Građevinska područja naselja  

- Županja 
1:   5.000 

4.a 
Građevinska područja naselja 

Županja 
1: 10.000 

 

 

Članak 30. 

 

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke za 

zahvate u prostoru na česticama koje su u obuhvatu ovog 

Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove 

Odluke. Isti postupci dovršit će se po odredbama ove 

Odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva. 

 

 

Članak 31. 

 

Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se imaju sma-

trati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi u pismohrani 

Izrađivača Plana. 

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Grada Županja, 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno ure-

đenje i geodetske poslove, Županja, J.J. Strossmayera 1 i 

na mrežnim stranicama Grada Županja (www.zupanja.hr). 
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Članak 32. 

 

Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o prostornom 

uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19 i 98/19), Odbor za Statut i Poslovnik, izvršiti će 

objavu pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog 

dijela Prostornog plana uređenja Grada Županja, najkasnije 

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

 

 

Članak 33. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana obja-

ve u "Službenom vjesniku'' Grada Županje. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 350-02/19-01/07 

UR. BROJ: 2212/01-01-21-27 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

 

6. 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15,123/17, 98/19. i 144/20.), članka 30. Statuta 

Grada Županja („Službeni vjesnik“ Grada Županja broj 

4/09, 4/13, i 2/18.) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća 

Županja („Službeni vjesnik“ Grada Županja broj 4/09. i 

4/13.), Gradsko vijeće Grada Županja na 28. sjednici 

održanoj dana 15. veljače 2021. godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 
o dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Županja 

 

 

Članak 1. 

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Županja („Službeni 

vjesnik“ Grada Županja broj 4/09. i 4/13.) u članku 93. iza 

stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 

„Sjednice Gradskog vijeća se tonski snimaju, a zvučni 

zapis sa sjednice objavljuje se na internet stranici Grada 

Županja najkasnije trećeg radnog dana od dana održane 

sjednice.“ 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 012-04/21-01/01 

URBROJ: 2212/01-01-21-2 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

7. 
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, 

19/2013 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17., 98/19. i 

144/20.), članka 30. Statuta Grada Županja („Službeni 

vjesnik“ Grada Županja br. 4/09. 4/13. i 2/18.) i članka 34. 

Poslovnika Gradskog vijeća Županja („Službeni vjesnik“ 

Grada Županja br. 4/09. i 4/13), Gradsko vijeće Grada Žu-

panja na 28. sjednici održanoj dana 15. veljače 2021. godi-

ne donijelo je 

 

 

O D L U K U 
o jednokratnoj pomoći ugostiteljima kojima je 

privremeno obustavljen rad  

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se jednokratna novčana po-

moć svim vlasnicima ugostiteljskih obrta, odnosno pravnoj 

osobi koja obavlja ugostiteljsku djelatnost na području 

Grada Županja, neovisno o statusu pravnog subjekta i vrsti 

ugostiteljske usluge, kojima je zbog epidemije koronavi-

rusa COVID-19 Odlukom Stožera civilne zaštite Repu-

blike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima 
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se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemio-

loške mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti 

COVID-19 putem okupljanja, KLASA: 810-06/20-01/7, 

URBROJ: 511-01-300-20-235 od 27. studenoga 2020. go-

dine, privremeno obustavljen rad. 

 

 

Članak 2. 

 

Jednokratna pomoć iz članka 1. ove Odluke iznosi 

1.000,00 kn po jednom radniku zaposlenom na neodređeno 

ili određeno vrijeme na ugostiteljskim poslovima u nepre-

kinutom trajanju najmanje od dana stupanja na snagu Od-

luke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim 

epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okuplja-

nja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke 

radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem oku-

pljanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-

20-235 od 27. studenoga 2020. godine do 14. veljače 2021. 

godine. 

Pravo na korištenje jednokratne pomoći nemaju oni 

poslovni subjekti koji su za vrijeme privremene obustave 

rada obavljali dozvoljenu ugostiteljsku djelatnost u bilo 

kojem obimu (npr. dostava hrane).   

Pravo na korištenje jednokratne pomoći imaju oni 

poslovni subjekti koji ispunjavaju uvjete iz članka 1. i 2. 

ove Odluke, posluju na području Grada Županja i uredno 

ispune pripadajući obrazac zahtjeva i prilože traženu do-

kumentaciju. 

 

 

Članak 3. 

 

Zahtjev za jednokratnu pomoć iz članka 2. ove Odluke 

podnosi se Upravnom odjelu za financije Grada Županja u 

roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 372-03/21-01/03 

URBROJ: 2212-01-01-21-2 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

8. 
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 – pročišćeni tekst.,137/15 – ispravak, 123/17., 98/19. 

i 144/20.), članka 30. Statuta Grada Županja („Službeni 

vjesnik“ Grada Županja broj 4/09. 4/13. i 2/18.) i članka 

34. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik“ Grada 

Županja broj 4/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Županja 

na 28. sjednici održanoj dana 15. veljače 2021. godine do-

nijelo je 

 

 

O D L U K U 
o zaduženju gradonačelnika za pripremu izvještaja  

o stanju dugovanja i planu naplate dospjelih dugova 

komunalnog doprinosa i komunalne naknade  

u 2021. godini 

 

 

Članak 1. 

 

Zadužuje se gradonačelnik Županje i Upravni odjel za 

financije da pripreme izvještaj o stanju dospjelih, a nena-

plaćenih dugovanja građana i poslovnih subjekata komu-

nalnog doprinosa i komunalne naknade. 

Stanje dugovanja specificirati po dužini nastalog duga. 

Dugovanja koja su u zastari. 

Izvještaj dostaviti u roku od 15 dana Gradskom vijeću 

Grada Županje na raspravu. 

 

 

Članak 2. 

 

Zadužuje se gradonačelnik Županje i Upravni odjel za 

financije da izrade plan naplate dospjelih dugovanja u 

2021. godini i u roku od 15 dana isti dostave Gradskom 

vijeću Grada Županje na raspravu i usvajanje. 

 

 

Članak 3. 

 

Odgovorni za provedbu ove Odluke su: 

Gradonačelnik Grada Županje Davor Miličević 

Pročelnik Upravnog odjel za financije Željko Šimić 

 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u „Službenom vjesniku“ Grada Županja. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-03/21-00/01 

URBROJ: 2212/01-01-21-1 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

 

9. 
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 – pročišćeni tekst.,137/15 – ispravak, 123/17., 98/19. 

i 144/20.), članka 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i podru-

čnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

28/10), članka 30. Statuta Grada Županja („Službeni vjes-

nik“ Grada Županja broj 4/09. 4/13. i 2/18.) i članka 34. 

Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik“ Grada Žu-

panja broj 4/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Županja na 

28. sjednici održanoj dana 15. veljače 2021. godine donije-

lo je 

 

 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim 

pravima gradonačelnika Grada Županje za vrijeme 

profesionalnog obavljanja dužnosti 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o plaći i drugim materijalnim pravima grado-

načelnika Grada Županje za vrijeme profesionalnog obav-

ljanja dužnosti ( „Službeni vjesnik“ Grada Županja broj: 

4/2016 i 1/2018) članak 4. mijenja se i glasi: 

„Koeficijent za obračun plaće gradonačelnika iznosi 

4,02“.   

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 120-02/18-01/01 

URBROJ: 2212/01-01-21-4 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

10. 
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 – pročišćeni tekst.,137/15 – ispravak, 123/17. i 

98/19. i 144/20.), članka 30. i 40. Statuta Grada Županja 

(„Službeni vjesnik“ Grada Županja broj 4/09. 4/13. i 2/18.) 

i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjes-

nik“ Grada Županja broj 4/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Gra-

da Županja na 28. sjednici održanoj dana 15. veljače 2021. 

godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 
o razrješenju predsjednika i člana Odbora za izbor i 

imenovanje i izboru predsjednika i članova Odbora 

 

 

Članak 1. 

 

Mladen Stazić razrješuje se dužnosti predsjednika Od-

bora za izbor i imenovanje s danom 15. veljače 2021. godi-

ne. 

Mira Mikić razrješuje se dužnosti člana Odbora za 

izbor i imenovanje s danom 15. veljače 2021. godine. 

Darko Lorger dosadašnji član Odbora za izbor i ime-

novanje, izabire se za predsjednika Odbora za izbor i ime-

novanje s danom 15. veljače 2021. godine. 

Za članove Odbora za izbor i imenovanje s danom 15. 

veljače 2021. godine izabiru se: 

- Andrea Župarić 

- Ivica Šarić 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
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će se u „Službenom vjesniku“ Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 013-03/17-01/05 

URBROJ: 2212/01-01-21-55 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

11. 
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 – pročišćeni tekst.,137/15 – ispravak, 123/17., 98/19. 

i 144/20.), članka 30. i 39. Statuta Grada Županja („Službe-

ni vjesnik“ Grada Županja broj 4/09. 4/13. i 2/18.) i članka 

34. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik“ Grada 

Županja broj 4/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Županja 

na 28. sjednici održanoj dana 15. veljače 2021. godine do-

nijelo je 

 

 

O D L U K U 
o razrješenju predsjednika Mandatne komisije 

Gradskog vijeća Grada Županja i izboru novog 

predsjednika i člana 

 

 

Članak 1. 

 

Ljerka Benaković razrješuje se dužnosti predsjednika 

Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Županja s da-

nom 15. veljače 2021. godine. 

Katarina Andrašić dosadašnji član Mandatne komisije, 

izabire se za predsjednika Mandatne komisije Gradskog 

vijeća Grada Županja s danom 15. veljače 2021. godine. 

Manda Kopić izabire se za člana Mandatne komisije 

Gradskog vijeća Grada Županja s danom 15. veljače 2021. 

godine. 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u „Službenom vjesniku“ Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 013-03/17-01/05 

URBROJ: 2212/01-01-21-56 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

 

12. 
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 – pročišćeni tekst.,137/15 – ispravak, 123/17., 98/19. 

i 144/20.), članka 30. i 43. Statuta Grada Županja („Službe-

ni vjesnik“ Grada Županja broj 4/09. 4/13. i 2/18.) i članka 

34. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik“ Grada 

Županja broj 4/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Županja 

na 28. sjednici održanoj dana 15. veljače 2021. godine do-

nijelo je 

 

 

O D L U K U 
o razrješenju predsjednika i člana Odbora za 

proračun i financije i izboru predsjednika i članova 

Odbora za proračun i financije 

 

 

Članak 1. 

 

Ljerka Benaković razrješuje se dužnosti predsjednika 

Odbora za proračun i financije s danom 15. veljače 2021. 

godine, 

Mladen Huber dosadašnji član Odbora, izabire se pred-

sjednika Odbora za proračun i financije s danom 15. velja-

če 2021. godine. 

 

 

Članak 2. 

 

Mira Mikić razrješuje se dužnosti člana Odbora za pro-

račun i financije s danom 15. veljače 2021. godine. 

Za članove Odbora za proračun i financije s danom 15. 
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veljače 2021. godine izabiru se: 

- Josip Gregorović 

- Andrea Župarić 

 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u „Službenom vjesniku“ Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 013-03/17-01/05 

URBROJ: 2212/01-01-21-57 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

 

13. 
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 – pročišćeni tekst.,137/15 – ispravak, 123/17., 98/19. 

i 144/20.), članka 30. Statuta Grada Županja („Službeni 

vjesnik“ Grada Županja broj 4/09. 4/13. i 2/18.) i članka 

34. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik“ Grada 

Županja broj 4/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Županja 

na 28. sjednici održanoj dana 15. siječnja 2021. godine do-

nijelo je 

 

 

O D L U K U 
o razrješenju članova Odbora za izradu i praćenje 

socijalnog programa, izboru novih članova Odbora 

i izboru predsjednika 

 

 

Članak 1. 

 

Mato Matić razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora 

za izradu i praćenje socijalnog programa s danom 15. velja-

če 2021. godine. 

 

Josip Gregorović izabire se za predsjednika Odbora za 

izradu i praćenje socijalnog programa s danom 15. veljače 

2021. godine. 

 

 

Članak 2. 

 

Razrješuju se dužnosti člana Odbora za izradu i praće-

nje socijalnog programa s danom 15. veljače 2021. godine. 

- Luca Lešić  

- Vladimir Živanović 

- Višnja Galović   

 

Izabiru se na dužnost člana Odbora za izradu i praćenje 

socijalnog programa s danom 15. veljače 2021. godine: 

- Andrea Župarić 

- Martina Marić 

- Petar Buljević  

 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u „Službenom vjesniku“ Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 013-03/17-01/05 

URBROJ: 2212/01-01-21-58 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

 

14. 
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 – pročišćeni tekst.,137/15 – ispravak, 123/17., 98/19. 

i 144/20.), članka 30. Statuta Grada Županja („Službeni 

vjesnik“ Grada Županja broj 4/09. 4/13. i 2/18.) i članka 

34. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik“ Grada 

Županja broj 4/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Županja 

na 28. sjednici održanoj dana 15. veljače 2021. godine do-

nijelo je 
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O D L U K U 
o razrješenju predsjednika i članova Komisije za 

gradske udruge, izboru novih članova Komisije i 

izboru predsjednika Komisije za gradske udruge 

 

 

Članak 1. 

 

Denis Softić razrješuje se dužnosti predsjednika Komi-

sije za gradske udruge s danom 15. veljače 2021. godine i 

članstva u Komisiji. 

Željko Džoić izabire se za člana Komisije za gradske 

udruge i izabire za predsjednika Komisije za gradske udru-

ge s danom 15. veljače 2021. godine. 

 

 

Članak 2. 

 

Razrješuju se dužnosti člana Komisije za gradske udru-

ge s danom 15. veljače 2021. godine: 

- Dario Frančešević 

- Antun Vuković 

 

Izabiru se na dužnost člana Komisije za gradske udruge 

s danom 15. veljače 2021. godine. 

- Manda Kopić 

- Krešo Kobaš 

 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u „Službenom vjesniku“ Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 013-03/17-01/05 

URBROJ: 2212/01-01-21-59 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

15. 
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 – pročišćeni tekst.,137/15 – ispravak, 123/17., 98/19. 

i 144/20.), članka 30. Statuta Grada Županja („Službeni 

vjesnik“ Grada Županja broj 4/09. 4/13. i 2/18.) i članka 

34. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik“ Grada 

Županja broj 4/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Županja 

na 28. sjednici održanoj dana 15. veljače 2021. godine do-

nijelo je 

 

 

O D L U K U 

o razrješenju članova Komisije za djelatnosti iz 

područja sporta, izboru novih članova Komisije 

i izboru predsjednika komisije 

 

 

Članak 1. 

 

Vladimir Zlatarić razrješuje se dužnosti predsjednika 

Komisije za djelatnosti iz područja sporta s danom 15. ve-

ljače 2021. godine.  

Vladimir Zlatarić ostaje član Komisije. 

Mario Galović izabire se za člana Komisije za djelatno-

sti iz područja sporta i imenuje se za predsjednika Komisije 

za djelatnosti iz područja sporta s danom 15. veljače 2021. 

godine 2021. godine. 

 

 

Članak 2. 

 

Razrješuju se dužnosti člana Komisije za djelatnosti iz 

područja sporta s danom 15. veljače 2021. godine: 

- Mario Berač 

- Siniša Raguž 

- Petar Ćatić 

- Hrvoje Bušić 

 

Izabiru se na dužnost člana Komisije za djelatnosti iz 

područja sporta a s danom 15. veljače  2021. godine: 

- Željko Grba 

- Goran Lastavica 

- Roman Hrgovčić 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u „Službenom vjesniku“ Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 013-03/17-01/05 

URBROJ: 2212/01-01-21-60 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

 

16. 
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 – pročišćeni tekst.,137/15 – ispravak, 123/17. 98/19. 

i 144/20.), članka 30. Statuta Grada Županja („Službeni 

vjesnik“ Grada Županja broj 4/09. 4/13. i 2/18.) i članka 

34. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik“ Grada 

Županja broj 4/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Županja 

na 28. sjednici održanoj dana 15. veljače 2021. godine 

donijelo je 

 

 

O D L U K U 
o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Maslačak“ Županja i imenovanju članova Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Županja 

 

 

Članak 1. 

 

Dužnosti članova Upravnog vijeća „Maslačak“ Župa-

nja razrješuju se danom donošenja ove Odluke: 

- Nada Galović 

- Katarina Andrašić 

- Petar Buljević 

- Marina Leutar  

 

 

Članak 2. 

 

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Županja 

imenuju se: 

- Mladen Huber 

- Ivica Šarić 

- Željko Džoić 

- Darko Lorger 

 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u „Službenom vjesniku“ Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 601-02/18-01/01 

URBROJ: 2212/01-01-21-3 

Županja, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

 

17. 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 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.), članka 30. Sta-

tuta Grada Županja („Službeni vjesnik“ Grada Županja 

04/09., 4/13. i 2/18.) i članka 34. Poslovnika Gradskog 

vijeća („Službeni vjesnik“ Grada Županja 04/09. i 4/13.) a 

vezano uz članak čl. 48. st. 4. Zakona o predškolskom 

odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ 10/97., 107/07., 

94/13. i 98/19.) Gradsko vijeće Grada Županja na 28. sjed-

nici održanoj 15. veljače 2021. godine d o n o s i 

 

 

P R A V I L N I K 
o mjerilima sudjelovanja roditelja/skrbnika  

u cijeni Primarnog programa Dječjeg vrtića  

Maslačak Županja 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način sudje-

lovanja roditelja/skrbnika u cijeni 10-satnog Primarnog 

programa Dječjeg vrtića Maslačak Županja (u daljnjem 

tekstu: Program). 
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Članak 2. 

 

Pokriće ukupnih troškova korištenja usluga u Dječjem 

vrtiću Maslačak Županja (u daljnjem  tekstu: Vrtić) finan-

cira se iz: 

- udjela roditelja/skrbnika korisnika usluga 

- sredstava osiguranih u proračunu Grada Županja 

- sredstava osiguranih u proračunu drugih općina. 

 

 

Članak 3. 

 

U Vrtić se upisuju djeca roditelja s prebivalištem/bora-

vištem na području Grada Županje, a ukoliko ima slobod-

nih mjesta, mogu se upisati i djeca roditelja s prebivali-

štem/boravištem na području drugih gradova i općina. 

 

 

Članak 4. 

 

Roditelj/skrbnik dužan je sudjelovati u cijeni Programa 

koje ostvaruje njegovo dijete na način utvrđen ovim Pra-

vilnikom. Visina sudjelovanja roditelja u cijeni Programa 

utvrđuje se u iznosu: 

 

 Vrtić Jaslice 

Županja 510,00 kn 595,00 kn 

ostali gradovi i općine 1.000,00 kn 1.100,00 kn 

 

Utvrđeni iznosi uplaćuju se na žiro račun Vrtića naj-

kasnije do 10-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. 

 

 

Članak 5. 

 

Oslobođeni od plaćanja iznosa sudjelovanja su rodite-

lji: 

- za treće i svako slijedeće dijete iz jedne obitelji 

upisano u Vrtić, 

- korisnici socijalnog Programa Grada Županja, prema 

rješenju Grada Županje. 

Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na 

djecu s prebivalištem/boravištem na području Grada Župa-

nje.  

 

 

Članak 6. 

 

Utvrđeni iznos sudjelovanja prema članku 4. ovog Pra-

vilnika umanjuje se za 20% uz priloženu dokumentaciju: 

- samohranim roditeljima, 

- roditeljima s dvoje djece upisane u Vrtić, za drugo 

dijete. 

Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na 

djecu s prebivalištem/boravištem na području Grada Župa-

nje.  

 

 

Članak 7. 

 

Roditelj čije dijete ne ostvaruje Program zbog bolesti 

15 ili više dana, plaća 50% iznosa sudjelovanja (za nave-

deni period), a temeljem potvrde liječnika. 

Roditelj čije dijete ne ostvaruje Program zbog bolesti 

30 ili više dana, plaća 30% iznosa sudjelovanja (za nave-

deni period), a temeljem potvrde liječnika. 

O izostanku djeteta iz Vrtića iz stavka 2. ovoga članka, 

roditelj je dužan obavijestiti Vrtić u roku od 15 dana od 

prvog dana izostanka djeteta. 

 

 

Članak 8. 

 

Roditelj čije dijete ne ostvaruje Program zbog korište-

nja svog godišnjeg odmora, plaća 50% iznosa sudjelovanja 

(za navedeni period), a temeljem pisane prijave korištenja 

godišnjeg odmora prije početka korištenja istog. 

Povlasticu iz stavka 1. ovoga članka roditelj može 

koristiti do 30 dana u tijeku kalendarske godine. 

 

 

Članak 9. 

 

Roditelj čije dijete neće ostvarivati Program u mjesecu 

srpnju i/ili kolovozu, plaća 50% iznosa sudjelovanja (za 

navedeni period), a temeljem prijava koje se vrše u mjesecu 

lipnju. 

Roditelj čije dijete zbog nepredviđenih okolnosti, neće 

ostvarivati Program (najmanje 30 dana), a ne želi ispisati 

dijete iz Vrtića, plaća 50% iznosa sudjelovanja (za nave-

deni period), a temeljem obvezne prijave koju podnosi pri-

je prvog dana izostanka djeteta. 

Iznimku u odnosu na stavak 2. ovoga članka čine djeca 

jasličke dobi koji do 1. rujna kalendarske godine nemaju 

navršenih godinu dana života, a predali su zahtjev u redov-

nom roku upisa. 

 

 

Članak 10. 

 

Ako roditelj želi ispisati dijete iz Vrtića, dužan je naj-
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manje 15 dana prije željenog datuma ispisa podnijeti za-

htjev za ispisom na propisanim obrascu, te podmiriti sve 

obveze do 10-og u narednom mjesecu. 

 

 

Članak 11. 

 

Vrtić ima pravo otkazati pružanje usluge Vrtića rodi-

telju koji ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana od 

dana dospijeća obveza, a potraživanje će naplatiti sudskim 

putem. 

 

 

Članak 12. 

 

Vrtić i roditelj-neposredni korisnik Programa, sklapaju 

Ugovor o pružanju usluga Vrtića u skladu s odredbama 

ovog Pravilnika. 

 

 

Članak 13. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Grada Županje. 

 

Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje 

važiti Pravilnik o mjerilima sudjelovanja roditelja/skrbnika 

u cijeni Primarnog programa dječjeg vrtića Maslačak Žu-

panja („Službeni vjesnik“ Grada Županja 4/19.).  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 601-04/21-01/01 

URBROJ: 2212/01-01-21-4 

U Županji, 15. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Anto Juko, ing. 

 

 

 

 

 

AKTI GRADONAČELNIKA 
 

 

 

 

18. 
Temeljem 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.i 98/19.) i članka 45. Statuta Grada 

Županja („Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 4/09., 4/13. 

i 2/18, donosim 

 
 

O D L U K U 
o dodjeli stipendije Grada Županja za šk. godinu 

2020/21. za studente s prosjekom ocjena 3,49 i manjim 

 

I. 

 

Prema uvjetima i kriterijima Pravilnika o stipendiranju 

studenata Grada Županja („Službeni vjesnik“ Grada Župa-

nja br. 6/17. i 6/18.) i Odluke o visini stipendija za školsku 

godinu 2020/21. za studente s prosjekom ocjena 3,49 i 

manjim, Klasa: 604-01/20-01/08, Urbroj:2212/01-02-20-

04 od 06. listopada 2020. godine, dodjeljuje se stipendija 

studentu: 

 

 

 

 

Red 

br. 

Ime i prezime Adresa Mjesto 

stanovanja 

Fakultet god. 

studija 

1. Marija 

Domaćinović 

Veliki kraj 4 Županja Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni 

fakultet, diplomski sveučilišni studij 

teološko-religijske znanost 

1 
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II. 

 

Korisniku  stipendije, iz točke I. ove Odluke, isplaćivat 

će se stipendija u iznosu od 400,00 kuna, od 01. listopada 

2020. godine do 30. rujna 2021. godine, ukoliko redovno 

upiše slijedeći viši semestar. 

 

 

III. 

 

Korisnik stipendije dužan je s Gradom Županja zaklju-

čiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u skladu s 

Pravilnikom o stipendiranju studenata Grada Županja 

(„Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 6/17. i 6/18.) i 

Odlukom o visini stipendija za školsku godinu 2020/21. za 

studente s prosjekom ocjena 3,49 i manjim, Klasa: 604-

01/20-01/08, Urbroj: 2212/01-02-20-04 od 06. listopada 

2020. godine. 

 

 

IV. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u “Službenom vjesniku” Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADONAČELNIK  

KLASA: 604-02/20-01/08 

URBROJ: 2212/01-02-21-233 

Županja, 04. siječanj 2021. godine 

GRADONAČELNIK: 

Davor Miličević, dipl. iur. 

 

 

 

 

 

19. 
Temeljem 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.i 98/19.), članka 45. Statuta Grada 

Županja („Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 4/09., 4/13. 

i 2/18, donosim 

 

 

O D L U K U 
o dodjeli stipendije Grada Županja za šk. godinu 

2020/21. za studente prve godine studija 

 

 

I. 

 

Prema uvjetima i kriterijima Pravilnika o stipendiranju 

studenata Grada Županja („Službeni vjesnik“ Grada Župa-

nja br. 6/17. i 6/18.) i Odluke o visini stipendija za školsku 

godinu 2020/21., KLASA: 604-01/20-01/08, Urbroj: 2212/ 

01-02-20-05 od 06. listopada 2020. godine, dodjeljuje se 

stipendija studentu: 

 

 

 

Red 

br. 

Ime i 

prezime 
Adresa 

Mjesto 

stanovanja 
Fakultet 

god. 

studija 

1. Bošković 

Andrea 

M. Marulića 16 Županja Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

preddiplomski stručni studij poslovne 

ekonomije, smjer turističko poslovanje 

I. 

 

 

 

II. 

 

Korisniku  stipendije, iz točke I. ove Odluke, isplaćivat 

će se stipendija u iznosu od 400,00 kuna, od 01. listopada 

2020. godine do 30. rujna 2021. godine, ukoliko redovno 

upiše slijedeći viši semestar. 

 

 

 

III. 

 

Korisnik stipendije dužan je s Gradom Županja zaklju-

čiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u skladu s 

Pravilnikom o stipendiranju studenata Grada Županja 

(„Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 6/17. i 6/18.) i Odlu-

kom visini stipendija za školsku godinu 2020/21. za stu-

dente prve godine studija, Klasa: 604-02/20-01/08, Ur. 

broj: 2212/01-02-20-05 od 06. listopada 2020. godine. 
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IV. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u “Službenom vjesniku” Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADONAČELNIK  

KLASA: 604-02/20-01/08 

URBROJ: 2212/01-02-21-234 

Županja, 08. siječanj 2021. godine 

 

GRADONAČELNIK: 

Davor Miličević, dipl. iur. 

 

 

 

 

20. 
Temeljem 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.i 98/19.) i članka 45. Statuta Grada 

Županja („Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 4/09., 4/13. 

i 2/18, donosim 

 

 

O D L U K U 
o dodjeli stipendije Grada Županja za šk. godinu 

2020/21. za studente s prosjekom ocjena 3,49 i manjim 

 

 

I. 

 

Prema uvjetima i kriterijima Pravilnika o stipendiranju 

studenata Grada Županja („Službeni vjesnik“ Grada Župa-

nja br. 6/17. i 6/18.) i Odluke o visini stipendija za školsku 

godinu 2020/21. za studente s prosjekom ocjena 3,49 i 

manjim, Klasa: 604-01/20-01/08, Urbroj: 2212/01-02-20-

04 od 06. listopada 2020. godine, dodjeljuje se stipendija 

slijedećim studentima: 

 

 

 

Red 

br. 

Ime i 

prezime 
Adresa 

Mjesto 

stanovanja 
Fakultet 

god. 

studija 

1. Miličević 

Antonio 

Osječka 56 Županja Europska poslovna škola Zagreb, preddiplomski 

stručni studij ekonomije poduzetništva 

3 

2. Jurilj Jelena M. Lorković 8 Županja Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,  

Građevinski i arhitektonski fakultet, 

preddiplomski stručni studij građevinarstva, 

smjer opći 

2 

3. Oršolić 

Antonija-

Tonka 

Trg Republike 14 Županja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih 

znanosti, preddiplomski sveučilišni studij 

politologije 

2 

 

 

II. 

 

Korisnicima  stipendije, od rednog broja 1-3, iz točke I. 

ove Odluke, isplaćivat će se stipendija u iznosu od 400,00 

kuna, od 01. listopada 2020. godine do 30. rujna 2021. 

godine, ukoliko redovno upiše slijedeći viši semestar. 

 

 

III. 

 

Korisnik stipendije dužan je s Gradom Županja zaklju-

čiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u skladu s 

Pravilnikom o stipendiranju studenata Grada Županja 

(„Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 6/17. i 6/18.) i Odlu-

kom o visini stipendija za školsku godinu 2020/21. za stu-

dente s prosjekom ocjena 3,49 i manjim, Klasa: 604-01/20-

01/08, Urbroj:2212/01-02-20-04 od 06. listopada 2020. 

godine. 

 

 

IV. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u “Službenom vjesniku” Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADONAČELNIK  

KLASA: 604-02/20-01/08 

URBROJ: 2212/01-02-21-236 

Županja, 25. siječanj 2021. godine 

 

GRADONAČELNIK: 

Davor Miličević, dipl. iur. 

 

 

 

 

 

21. 
Temeljem 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.i 98/19.) i članka 45. Statuta Grada 

Županja („Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 4/09., 4/13. 

i 2/18, donosim 

 

 

O D L U K U 
o dodjeli stipendije Grada Županja za šk. godinu 

2020/21. za studente s prosjekom ocjena 3,49 i manjim 

 

 

I. 

 

Prema uvjetima i kriterijima Pravilnika o stipendiranju 

studenata Grada Županja („Službeni vjesnik“ Grada Župa-

nja br. 6/17. i 6/18.) i Odluke o visini stipendija za školsku 

godinu 2020/21. za studente s prosjekom ocjena 3,49 i 

manjim, Klasa: 604-01/20-01/08, Urbroj:2212/01-02-20-

04 od 06. listopada 2020. godine, dodjeljuje se stipendija: 

 

 

Red 

br. 
Ime i prezime Adresa 

Mjesto 

stanovanja 
Fakultet 

god. 

studija 

1. Mihaela Malnar J. J. Strossmayera 37 Županja Europska poslovna škola Zagreb, 

preddiplomski stručni studij 

ekonomije poduzetništva 

3 

 

 

II. 

 

Korisnici stipendije iz točke I. ove Odluke, isplaćivat 

će se stipendija u iznosu od 400,00 kuna, od 01. listopada 

2020. godine do 30. rujna 2021. godine, ukoliko redovno 

upiše slijedeći viši semestar. 

 

 

III. 

 

Korisnik stipendije dužan je s Gradom Županja zaklju-

čiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u skladu s 

Pravilnikom o stipendiranju studenata Grada Županja 

(„Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 6/17. i 6/18.) i 

Odlukom o visini stipendija za školsku godinu 2020/21. za 

studente s prosjekom ocjena 3,49 i manjim, Klasa: 604-

01/20-01/08, Urbroj:2212/01-02-20-04 od 06. listopada 

2020. godine. 

 

 

IV. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u “Službenom vjesniku” Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADONAČELNIK  

KLASA: 604-02/20-01/08 

URBROJ: 2212/01-02-21-237 

Županja, 28. siječanj 2021. godine 

 

GRADONAČELNIK: 

Davor Miličević, dipl. iur. 

 

 

 

 

 

22. 
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.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), 
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članka 45. Statuta Grada Županja (,,Službeni vjesnik" Gra-

da Županja br. 4/09., 4/13. i 2/18.) i članka 26. Odluke o 

socijalnoj skrbi Grada Županja (,,Službeni vjesnik" Grada 

Županja br. 6/17.) gradonačelnik Grada Županja, donio je 

sljedeću  

 

 

ODLUKU  
o visini jednokratne novčane pomoći za novorođeno 

dijete u 2021. godini 

 

 

Članak 1.  

 

Ovom se Odlukom o visini jednokratne novčane pomo-

ći za novorođeno dijete u 2021. godini (u daljnjem tekstu: 

Odluka) utvrđuje način i uvjeti ostvarivanja prava na jed-

nokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete ili posvo-

jeno dijete (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), kao jedne 

od mjera pronatalitetne politike Grada Županja.  

 

 

Članak 2.  

 

Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti i koristiti rodi-

telji:  

- državljani Republike Hrvatske, od čega barem jedan 

roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Županja naj-

manje godinu dana u trenutku rođenja djeteta odnosno 

posvojenja djeteta za koje se podnosi zahtjev koje također 

mora imati prijavljeno prebivalište u Gradu Županja. 

 

 

Članak 3.  

 

Novčana pomoć za novorođeno dijete odnosno posvo-

jeno dijete isplaćuje se u sljedećim iznosima:  

- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva – jedna 

prosječna neto isplaćena plaća po zaposlenom u pravnim 

osobama RH, prema podacima koji su dostupni prema 

posljednjem priopćenju Državnog zavoda za statistiku,  

- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva - dvije 

prosječne neto isplaćene plaće po zaposlenom u pravnim 

osobama RH, prema podacima koji su dostupni prema 

posljednjem priopćenju Državnog zavoda za statistiku,  

- za treće i svako sljedeće dijete roditelja podnositelja 

zahtjeva – tri prosječne neto isplaćene plaće po zaposlenom 

u pravnim osobama RH, prema podacima koji su dostupni 

prema posljednjem priopćenju Državnog zavoda za stati-

stiku. 

 

 

Članak 4.  

 

Novčani iznosi iz članka 3. za prvo dijete isplaćivat će 

se jednokratno u roku 30 dana od dana podnošenja zahtje-

va.  

Novčani iznosi iz članka 3. za drugo dijete isplatit će se 

u dvije jednake rate i to prva rata u roku od 30 dana od dana 

podnošenja zahtjeva i druga rata u roku od 60 dana od dana 

podnošenja zahtjeva. 

Novčani iznosi iz članka 3. za treće i svako sljedeće 

dijete isplatit će se u tri jednake rate i to prva rata u roku 

od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, druga rata u roku 

od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva i treća rata u roku 

od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

 

 

Članak 5.  

 

Za isplate pomoći za novorođenčad u tekućem mjesecu, 

za cijeli mjesec primjenjivat će se posljednje objavljeno 

priopćenje o prosječnoj neto isplaćenoj plaći po zaposle-

nom u pravnoj osobi RH. 

Ukoliko u tekućem mjesecu bude objavljeno novo 

priopćenje o podacima o prosječnoj neto isplaćenoj plaći 

isto će se primjenjivati od narednog mjeseca. 

 

 

Članak 6.  

 

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurana 

su u Proračunu Grada Županja za 2021. godinu: Razdjel 

020 Gradska služba, Glava 90 Socijalna skrb, Program 

1028 Program socijalne skrbi, aktivnost Al00008 Porodilj-

noj naknade, konto 3721 pozicija R03740 Porodiljne nak-

nade.  

 

 

Članak 7.  

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za 

novorođenčad podnosi se Gradskoj službi Grada Županja 

u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta odnosno pos-

vojenja za koje se podnosi zahtjev.  

Roditelj podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev prilo-

žiti:  

- dokaze o državljanstvu, 

- dokaze o prebivalištu obaju roditelja i djeteta za koje 

se traži naknada, 

- dokaze o broju djece koja s njima žive u zajedničkom 

kućanstvu, 

- ako drugi roditelj ima stalno mjesto prebivališta u 

drugoj općini, gradu, potrebno je pribaviti dokaz da to isto 
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pravo nije ostvario u mjestu svog stalnog prebivališta - 

potvrda nadležne institucije), 

- IBAN podnositelja zahtjeva na koji će se izvršiti 

uplata. 

 

 

Članak 8.  

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primje-

njuje se od 01. siječnja 2021. godine i objaviti će se u 

„Službenom vjesniku" Grada Županja. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD ŽUPANJA 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 550-01/21-01/01  

URBROJ: 2212/01-02-21-1 

Županja, 05. veljače 2021. godine 

 

GRADONAČELNIK: 

Davor Miličević, dipl. iur. 
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SADRŽAJ 
 

 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

 

 

1. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja "Mala Mlaka" Županja 1 

2. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja "Velika Mlaka", Županja 1 

3. Odluka o donošenju VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja 2 

4. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja  

(istočno od D55) Županja 6 

5. Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županja 9 

6. Odluka o dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Županja 15 

7. Odluka o jednokratnoj pomoći ugostiteljima kojima je privremeno obustavljen rad 15 

8. Odluka o zaduženju gradonačelnika za pripremu izvještaja o stanju dugovanja i planu naplate  

dospjelih dugova komunalnog doprinosa i komunalne naknade u 2021. godini 16 

9. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika Grada Županje  

za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti 17 

10. Odluka o razrješenju predsjednika i člana Odbora za izbor i imenovanje i izboru predsjednika  

i članova Odbora 17 

11. Odluka o razrješenju predsjednika Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Županja i izboru  

novog predsjednika i člana 18 

12. Odluka o razrješenju predsjednika i člana Odbora za proračun i financije i izboru predsjednika  

i članova Odbora za proračun i financije 18 

13. Odluka o razrješenju članova Odbora za izradu i praćenje socijalnog Progrmna, izboru novih  

članova Odbora i izboru predsjednika 19 

14. Odluka o razrješenju predsjednika i članova Komisije za gradske udruge, izboru novih članova  

Komisije i izboru predsjednika Komisije za gradske udruge 19 

15. Odluka o razrješenju članova Komisije za djelatnosti iz područja sporta, izboru novih članova  

Komisije i izboru predsjednika Komisije 20 

16. Odluka o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Maslačak" Županja i imenovanju  

članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Maslačak" Županja 21 

17. Pravilnik o mjerilima sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni Primarnog programa Dječjeg vrtića  

Maslačak Županja 21 
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AKTI GRADONAČELNIKA 
 

 

18. Odluka o dodjeli stipendije Grada Županja za šk. godinu 2020/21 za studente s prosjekom  

ocjena 3,49 i manjim 23 

19. Odluka o dodjeli stipendije Grada Županja za šk. godinu 2020/21 za studente prve godine studija 24 

20. Odluka o dodjeli stipendije Grada Županja za šk. godinu 2020/21 za studente s prosjekom  

ocjena 3,49 i manjim 25 

21. Odluka o dodjeli stipendije Grada Županja za šk. godinu 2020/21 za studente s prosjekom ocjena  

3,49 i manjim 26 

22. Odluka o visini jednokratne pomoći za novorođeno dijete u 2021. godini 26 
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"SLUŽBENI VJESNIK" - službeno glasilo Grada Županja 

Izdavač: Grad Županja 

Odgovorni urednik: Damir Parmać, J. J. Strossmayera 1; tel: 032/830-490, fax: 032/830-474 

Email adresa: gradsko.poglavarstvo.zupanja@vk.htnet.hr 

Tisak: "Zebra" Vinkovci, tel: 032/332-717 

 

Oslobođeno plaćanja poreza na promet temeljem mišljenja Ministarstva kulture i prosvjete 

Kl. oznaka: 612-10/94-01/976 od 15. srpnja 1994. godine 


