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Temeljem članka 54. Zakona o lokalnoj i 
novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. 
137/15. i 123/17, 98/19 i 144/20
(„Narodne novine“, broj 68/18. 1
(„Službeni vjesnikVukovarsko srijemske županije
Tordinci na svojoj 13. sjednici održanoj dana 

o zajedničkom obavljanju poslova 
 komunalnog redarstva s općin

Općinsko vijeće Općine 
obavljaju zajedno s općinomJarmina
stavka 1. ove Odluke podrazumijeva provođenje važećih odluka o komunalnom redu 
usvojenih od jedinica lokalnih samouprava iz ove Odluke, kao i obavljanje svih ostalih 
poslova koje su sukladno pozitivni
komunalnih redara.  
 

Zajedničko obavljanje poslova poljoprivrednog i komunalnog redarstva povjerava se 
komunalnom redaru zaposlenom
se odnose na bruto plaću redara s dodacima na plaću, kao i sve druge isplate redaru temeljem 
ostalih materijalnih prava utvrđenih zakonom i Kolektivnim ugovorom, zajedno sa svim 
pripadajućim porezima i doprinosima, i to prema stvarnim iznosima isplate, izravno
podmiruje Općina Tordinci a općin
rada redara razmjerno broju stanovnika i veličini  teritorijalne jedinice kako niže slijedi: 

 
OPĆINA Površina  

( u km²) 
Broj  
stanovnika

Tordinci 50,14 1.657 
Jarmina 12,94 2.016 

SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TORDINCI 

godine 

Temeljem članka 54. 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. 

, 98/19 i 144/20), članka 27. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“, broj 68/18. 110/18. i 32/20) i članka 29. Statuta Općine 

vjesnikVukovarsko srijemske županije“, broj 9/21), Općinsko vijeće Općine 
. sjednici održanoj dana 01. veljače 2023. godine, donijelo je 

ODLUKU  
o zajedničkom obavljanju poslova  

komunalnog redarstva s općinom Jarmina 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Tordinci suglasno je da se poslovi komunalnog redarstva 

omJarmina. Zajedničko obavljanje poslova komunalnog redarstva iz 
stavka 1. ove Odluke podrazumijeva provođenje važećih odluka o komunalnom redu 
usvojenih od jedinica lokalnih samouprava iz ove Odluke, kao i obavljanje svih ostalih 
poslova koje su sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske stavljene u nadležnost 

Članak 2. 
Zajedničko obavljanje poslova poljoprivrednog i komunalnog redarstva povjerava se 

enom u Općini Tordinci. Troškove rada komunalnog redara koji 
dnose na bruto plaću redara s dodacima na plaću, kao i sve druge isplate redaru temeljem 

ostalih materijalnih prava utvrđenih zakonom i Kolektivnim ugovorom, zajedno sa svim 
pripadajućim porezima i doprinosima, i to prema stvarnim iznosima isplate, izravno

a općina Jarmina će sudjelovati u sufinanciranju svih troškova 
rada redara razmjerno broju stanovnika i veličini  teritorijalne jedinice kako niže slijedi: 

stanovnika 
Udio  
u površini 

Udio u broju  
stanovnika 

Postotak  
sufinanciranja

79,49% 45,00% 62,24% 
20,51% 55,00% 37,76% 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. 

), članka 27. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
. Statuta Općine Tordinci 

), Općinsko vijeće Općine 
. godine, donijelo je  

suglasno je da se poslovi komunalnog redarstva 
. Zajedničko obavljanje poslova komunalnog redarstva iz 

stavka 1. ove Odluke podrazumijeva provođenje važećih odluka o komunalnom redu 
usvojenih od jedinica lokalnih samouprava iz ove Odluke, kao i obavljanje svih ostalih 

m propisima Republike Hrvatske stavljene u nadležnost 

Zajedničko obavljanje poslova poljoprivrednog i komunalnog redarstva povjerava se 
. Troškove rada komunalnog redara koji 

dnose na bruto plaću redara s dodacima na plaću, kao i sve druge isplate redaru temeljem 
ostalih materijalnih prava utvrđenih zakonom i Kolektivnim ugovorom, zajedno sa svim 
pripadajućim porezima i doprinosima, i to prema stvarnim iznosima isplate, izravno 

u sufinanciranju svih troškova 
rada redara razmjerno broju stanovnika i veličini  teritorijalne jedinice kako niže slijedi:  

sufinanciranja 



UKUPNO 63,08 3.673 100% 100% 100% 
 

Članak 3. 
Način plaćanja troškova rada redara za korištenje službenog vozila Općine Tordinci, 

te troškova nabave nužne stručne literature, troškova vezanih za osiguravanje nužnih uvjeta 
rada kao što su opremanje uredske prostorije i sredstva za rad, troškova telefoniranja i 
korištenja službenog mobitela, troškova vezani za poslove obračuna plaće i drugih naknada 
redaru, troškova korištenja softverskih programa za rad redara, te svih drugih sličnih 
troškova, kao i način zajedničkog obavljanja poslova komunalnog redarstva i s tim povezana 
međusobna prava i obveze jedinica lokalne samouprave iz ove Odluke urediti će se posebnim 
sporazumom.  
 

Članak 4. 
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Tordinci da s općinom Jarmina sklopi 

sporazum o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva.  
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Vukovarsko srijemske županije“ 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

Zdravko Ivanković 


