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Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o 

ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine» br. 

138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 30/14, 

89/14 i 152/14) i članka 36. Statuta Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» br. 1/14), Općinsko 

vijeće Općine Vuka, na svojoj 18. sjednici, održanoj 

dana 30. srpnja 2015. godine donosi 

 

Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih 

objekata 

 

 

Članak 1.  

 

Ovom se Odlukom utvrđuje radno vrijeme 

ugostiteljskih objekata na području Općine Vuka. 

 

Članak 2. 

 

Ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu 

raditi u sljedećem radnom vremenu: 

1. iz skupine «Restorani» (restoran, gostionica, 

zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, 

bisto, slastičarnica, objekt brze prehrane) i 

«Barovi» (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, 

krčma, konoba, klet) - u vremenu od 06.00 do 

24.00 sata, a u dane vikenda ( petkom na 

subotu i subotom na nedjelju) u vremenu od 

06.00 do 02.00 sata, 

2. iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjete 

za rad noću sukladno posebnim propisima 

(noćni klub, noćni bar i disco klub), samo u 

zatvorenim prostorima – u vremenu od 21.00 

do 06.00 sati, 

3. iz skupine «Restorani» i «Barovi» koji se 

nalaze izvan naseljenih područja naselja – u 

vremenu od 00.00 do 24.00 sata, 

4. iz skupine «objekti jednostavnih usluga» 

(objekti jednostavnih brzih usluga, usluga u 

kiosku, nepokretnom ili priključnom vozilu, u 

šatoru, na klupi, na kolicima ili sličnim 

napravama) - u vremenu od 07.00 do 22.00 

sata. 

 

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. točke 1. 

ovog članka mogu uoči državnih i vjerskih blagdana i 

na sam dan državnog i vjerskog blagdana raditi do 

02.00 sata. 

Članak 3.  

 

Općinski načelnik može po službenoj 

dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem 

za najduže 2 sata odrediti raniji završetak radnog 

vremena od radnog vremena propisanog člankom 

2., stavkom 1., točkama 1., 2. i 3., ako se u 

provedenom postupku utvrdi da:  

- se ne pridržava utvrđenog radnog vremena 

propisanog ovom Odlukom, 

- se učestalo remeti javni red i mir u 

objektu, odnosno njegovoj neposrednoj 

okolini, 

- je od strane sanitarne inspekcije dostavljen 

nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne 

osobe ovlaštene za mjerenje razine buke 

utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene 

razine buke za noć. 

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi 

Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 4. 

 

Općinski načelnik može na zahtjev 

ugostitelja, za pojedine ugostiteljske objekte iz 

članka 2. stavka 1., točke 1. ove Odluke rješenjem 

odrediti drugačije radno vrijeme, radi 

organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove 

godine, manifestacija pod pokroviteljstvom 

Općine, organizacije svadbi, maturalnih zabava, 

crkvenog goda, i sl.), pod uvjetom da za ugostitelja 

koji posluje u navedenom objektu nije donesena 

mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 

3. ove Odluke odnosno da nije pokrenut postupak 

za skraćenje radnog vremena. 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka se 

podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Vuka, 15 dana prije održavanje prigodne proslave. 

Uz zahtjev, ugostitelj je dužan priložiti rješenje 

sanitarne inspekcije da su provedene mjere za 

zaštitu od buke za rad noću.  

 

Članak 5. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih 

objekata («Službeni glasnik Općine Vuka» br. 

2/99). 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u «Službenom glasniku Općine 

Vuka». 

 

KLASA: 335-01/15-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-15-1 

Vuka, 30. srpnja 2015. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mario Perešin 
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Na temelju  članka 9. stavak 3. Zakona o 

zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04., 

79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 36. Statuta Općine 

Vuka, Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 18. 

sjednici, održanoj dana  30. srpnja  2015. godine, 

donosi 

 

Izmjene i dopune Odluke 

o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine 

Vuka 
 

Članak 1. 

 

 U Izmjenama i dopunama Odluke o 

imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Vuka 

od 28. travnja 2015. godine («Službeni glasnik 

Općine Vuka» br. 3/15, u članku 1. riječi  « Ilija 

Brnjak – načelnik Stožera» mijenjaju je i glase:  

«Davor Biljuš – načelnik Stožera» 

 

Članak 2. 

 

S obzirom da je dosadašnji Načelnik Stožera 

zaštite i spašavanja, Ilija Brnjak, koji je na tu funkciju 

imenovan nakon podnošenja ostavke zamjenika 

načelnika Franje Mikuša, podnio ostavku Općinskom 

vijeću, dana 30. srpnja 2015. godine, Općinsko vijeće 

donosi odluku iz članka 1., o kojoj će se obavijestiti 

Županijski centar 112 Osijek. 

  

Članak 3. 

 

Ostale točke Odluke ostaju neizmijenjene. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se i u  Službenom glasniku Općine 

Vuka.                   

 

KLASA: 810-03/15-01/01                                                      

URBROJ: 2158/06-01-15-7 

U Vuki, 30. srpnja 2015. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mario Perešin 

 

 

 Temeljem članka 96. Zakona o javnoj nabavi 

(«Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 143/13 i 

13/14), članka 33. Statuta Općine Vuka («Službeni 

glasnik Općine Vuka» broj 1/14) i članka 13. 

Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne 

vrijednosti („Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 

07/14), Općinsko vijeće Općine Vuka dana 30. 

srpnja 2015. godine, donosi 

Odluku 

o odabiru najpovoljnije ponude u postupku 

bagatelne javne nabave, za nabavu usluge 

izrade projektne dokumentacije za projekte 

energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske 

rasvjete «Glavni projekti rekonstrukcije dijela 

postojeće javne rasvjete naselja Vuka, te 

izgradnje nove javne rasvjete naselja 

Hrastovac» 
 

Članak 1. 

 U postupku bagatelne javne nabave za 

predmet nabave izrade projektne dokumentacije za 

projekte energetski učinkovite i ekološke javne i 

vanjske rasvjete «Glavni projekti rekonstrukcije 

dijela postojeće javne rasvjete naselja Vuka, te 

izgradnje nove javne rasvjete naselja Hrastovac», 

evidencijski broj nabave 08/15, Naručitelj 

OPĆINA VUKA, Vuka, Osječka 83, MB 

2784190, OIB 70217703378, odabire se ponuda 

ponuditelja Presa d.o.o. Zagrebačka 35, 31220 

Višnjevac, s cijenom ponude u iznosu 84.400,00 

(bez PDV-a), odnosno iznosu 105.500,00 (s PDV-

om), te će se s navedenim ponuditeljem sklopiti 

Ugovor o bagatelnoj nabavi.  

  

Članak 2. 

 

Predmet nabave je nabava izrade projektne 

dokumentacije za projekte energetski učinkovite i 

ekološke javne i vanjske rasvjete «Glavni projekti 

rekonstrukcije dijela postojeće javne rasvjete 

naselja Vuka, te izgradnje nove javne rasvjete 

naselja Hrastovac», Evidencijski broj nabave je 

08/15. 

Članak 3. 

 

Pri provođenju postupka javne nabave 

primijenjen je postupak bagatelne javne nabave, 

poziv za dostavu ponuda.  

   

Članak 4. 

 

 Procijenjena vrijednost nabave je 

93.750,00 kn bez PDV-a. 

 Sredstva za plaćanje nabave osigurana su u 

Proračunu Općine Vuka za 2015. godinu. 
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Članak 5. 

 

U zakonskom roku pristigle su 2 (dvije) 

valjane ponude od: 

1. Ingstrom d.o.o. Ivana Gundulića 12, 

31000 Osijek , s cijenom ponude od 

91.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 

113.750,00 kuna s PDV-om. 

2. Presa d.o.o., Zagrebačka 35, 31220 

Višnjevac, s cijenom ponude od 84.400,00 

kuna bez PDV-a, odnosno 105.500,00 kuna s 

PDV-om. 

 

Članak 6. 

 

Pregled i ocjenu ponude obavili su Ovlašteni 

predstavnici naručitelja (imenovani od strane 

Općinskog načelnika i Povjerenstvo za provedbu 

bagatelne javne nabave imenovano od strane 

Općinskog vijeća): 

1. Marijana Sertić, dipl. iur., Pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela, 

2. Mario Perešin, 

3. Ilija Brnjak, 

4. Stipo Maričić. 

 

Članak 7. 

 

Pregledom i ocjenom ponuda ovlašteni 

predstavnici naručitelja utvrdili su da su pristigle 

ponude u skladu sa dokumentacijom za nadmetanje i 

kao takve prihvatljive. 

 

Članak 8. 

 

Glavni kriterij za odabir je najniža cijena 

ponude uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz postupka 

javne nabave. 

 Odabrana je ponuda Presa d.o.o., Zagrebačka 

35, 31220 Višnjevac. 

Cijena odabrane ponude iznosi 84.400,00 kn 

(bez PDV-a), odnosno 105.500,00 kn (s PDV-om). 

 

Članak 9. 

 

              U postupku bagatelne javne nabave za 

predmet nabave usluge izrade projektne 

dokumentacije za most preko rijeke Vuke i pristupnu 

cestu na k.č.br. 962 i 1036 k.o. Vuka (cesta oko 

Farme koka nesilica), evidencijski broj nabave 08/15, 

Naručitelj OPĆINA VUKA, Vuka, Osječka 83, MB 

2784190, OIB 70217703378, odabire se ponuda 

ponuditelja MHM inženjering ,I. F. Gundulića 59, 

31000 Osijek, te će se s navedenim ponuditeljem 

sklopiti Ugovor o bagatelnoj nabavi.                                 

Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku 

Općine Vuka za potpis Ugovora s odabranim 

ponuditeljem.  

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane 

od potpisivanja ugovora, odabrat će se slijedeći 

najpovoljniji ponuditelj s kojim će se sklopiti 

ugovor. 

 

Članak 10. 

 

Radi zaštite svojih prava, ponuditelj koji je 

sudjelovao u postupku nadmetanja, može u roku 5 

(pet) dana od dana primitka ove Odluke, uložiti 

žalbu Državnoj komisiji na Odluku o odabiru. 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u 

pisanom obliku i dostavlja neposredno poštom, 

kao i elektroničnim putem ako su za to ostvareni 

obostrani uvjeti. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe državnoj 

komisiji, žalitelj je obvezan dostaviti na dokaziv 

način primjerak žalbe naručitelju na adresu Općina 

Vuka, Osječka 83, 31403 Vuka. 

 

Članak 11. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se i u «Službenom 

Glasniku Općine Vuka».  

 

KLASA: 310-34/15-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-15-12 

U Vuki, 30. srpnja 2015. godine  

                                  

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mario Perešin 

 

 

 Temeljem članka 96. Zakona o javnoj 

nabavi («Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 

143/13 i 13/14), članka 36. Statuta Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» broj 1/14) i 

članka 13. Pravilnika o provedbi postupka nabave 

bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Općine 

Vuka“ broj 07/14), Općinsko vijeće dana 30. 

srpnja 2015. godine, donosi 

 

Odluku 

o odabiru najpovoljnije ponude u postupku 

bagatelne javne nabave, za nabavu usluge 

izrade projektne dokumentacije za most preko 
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rijeke Vuke i pristupnu cestu na k.č.br. 962 i 1036 

k.o. Vuka (cesta oko Farme koka nesilica) 
 

Članak 1. 

              U postupku bagatelne javne nabave za 

predmet nabave usluge izrade projektne 

dokumentacije za most preko rijeke Vuke i pristupnu 

cestu na k.č.br. 962 i 1036 k.o. Vuka (cesta oko 

Farme koka nesilica), evidencijski broj nabave 08/15, 

Naručitelj OPĆINA VUKA, Vuka, Osječka 83, MB 

2784190, OIB 70217703378, odabire se ponuda 

ponuditelja MHM inženjering ,I. F. Gundulića 59, 

31000 Osijek, te će se s navedenim ponuditeljem 

sklopiti Ugovor o bagatelnoj nabavi. 

Članak 2. 

 

Predmet nabave je nabava usluge izrade 

projektne dokumentacije za most preko rijeke Vuke i 

pristupnu cestu na k.č.br. 962 i 1036 k.o. Vuka (cesta 

oko Farme koka nesilica), Evidencijski broj nabave je 

08/15. 

 

Članak 3. 

 

Pri provođenju postupka javne nabave 

primijenjen je postupak bagatelne javne nabave, poziv 

za dostavu ponuda.  

   

Članak 4. 

 

 Procijenjena vrijednost nabave je 105.000,00 

kn bez PDV-a. 

 Sredstva za plaćanje nabave osigurana su u 

Proračunu Općine Vuka za 2015. godinu. 

 

Članak 5. 

 

U zakonskom roku pristigle su 4 (četiri) 

ponude od: 

1. Rencon d.o.o., Vijena Ivana Mažuranića 8, 31000 

Osijek, s cijenom ponude od 145.000,00 kuna bez 

PDV-a, odnosno 181.250,00 kuna s PDV-om, 

2. Đakovoprojekt d.o.o., Vijenac kardinala Alojzja 

Stepinca 10, 31400 Đakovo, s cijenom ponude od 

148.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 185.000,00 

kuna s PDV-om,  

3. Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek, Šetalište 

kardinala Franje Šepera 12, 31000 Osijek, s cijenom 

ponude od 170.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 

212.500,00 kuna s PDV-om,  

4. MHM inženjering d.o.o., I. F. Gundulića 59, 

31000 Osijek, s cijenom ponude od 78.300,00 

kuna bez PDV-a, odnosno 97.875,00 kuna s PDV-

om. 

Članak 6. 

 

Pregled i ocjenu ponude obavili su 

Ovlašteni predstavnici naručitelja (imenovani od 

strane Općinskog načelnika i Povjerenstvo za 

provedbu bagatelne javne nabave imenovano od 

strane Općinskog vijeća): 

1. Marijana Sertić, dipl. iur., Pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela, 

2. Mario Perešin, 

3. Ilija Brnjak, 

4. Stipo Maričić. 

 

 

Članak 7. 

 

Pregledom i ocjenom ponuda ovlašteni 

predstavnici naručitelja utvrdili su da su tri 

pristigle ponude u skladu sa dokumentacijom za 

nadmetanje i kao takve prihvatljive, dok se ponuda  

Zavoda za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek 

odbija zbog ne dostavljanja potvrde o solventnosti 

i nepotpisane Izjave o nekažnjavanju. 

 

Članak 8. 

 

Glavni kriterij za odabir je najniža cijena 

ponude uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz postupka 

javne nabave. 

Odabrana je ponuda MHM inženjering 

d.o.o., I. F. Gundulića 59, 31000 Osijek. 

Cijena odabrane ponude iznosi 78.300,00 

(bez PDV-a), odnosno 97.875,00 (s PDV-om). 

 

Članak 9. 

 

Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku 

Općine Vuka za potpis Ugovora s odabranim 

ponuditeljem. 

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane 

od potpisivanja ugovora, odabrat će se slijedeći 

najpovoljniji ponuditelj s kojim će se sklopiti 

ugovor. 

Članak 10. 

 

Radi zaštite svojih prava, ponuditelj koji je 

sudjelovao u postupku nadmetanja, može u roku 5 

(pet) dana od dana primitka ove Odluke, uložiti 

žalbu Državnoj komisiji na Odluku o odabiru. 
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Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u 

pisanom obliku i dostavlja neposredno poštom, kao i 

elektroničnim putem ako su za to ostvareni obostrani 

uvjeti. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe državnoj 

komisiji, žalitelj je obvezan dostaviti na dokaziv 

način primjerak žalbe naručitelju na adresu Općina 

Vuka, Osječka 83, 31403 Vuka. 

 

Članak 11. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se i u «Službenom Glasniku 

Općine Vuka».  

 

KLASA: 350-05/15-01/04 

URBROJ: 2158/06-01-15-11 

U Vuki, 30. srpnja 2015. godine 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća 

Mario Perešin 

 

 Temeljem članka 96. Zakona o javnoj nabavi 

(«Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 143/13 i 

13/14), članka 33. Statuta Općine Vuka («Službeni 

glasnik Općine Vuka» broj 1/14) i članka 13. 

Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne 

vrijednosti („Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 

07/14), Općinsko vijeće Općine Vuka dana 30. srpnja 

2015. godine, donosi 

Odluku 

o odabiru najpovoljnije ponude u postupku 

bagatelne javne nabave, za nabavu izrade 

projektne dokumentacije za rekonstrukciju i 

izgradnju pješačkih staza u naseljima Općine 

Vuka 
 

Članak 1. 

U postupku bagatelne javne nabave za predmet 

nabave Izrada projektne dokumentacije za 

rekonstrukciju i izgradnju pješačkih staza u naseljima 

Općine Vuka, evidencijski broj nabave 08/15, 

Naručitelj OPĆINA VUKA, Vuka, Osječka 83, MB 

2784190, OIB 70217703378, odabire se ponuda 

ponuditelja Đakovoprojekt d.o.o. Vijenac kardinala 

A. Stepinca 10, 31400 Đakovo, te će se s navedenim 

ponuditeljem sklopiti Ugovor o bagatelnoj nabavi.  

Članak 2. 

 

Predmet nabave je nabava Izrade projektne 

dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pješačkih 

staza u naseljima Općine Vuka, Evidencijski broj 

nabave je 08/15. 

 

Članak 3. 

 

Pri provođenju postupka javne nabave 

primijenjen je postupak bagatelne javne nabave, 

poziv za dostavu ponuda.  

   

Članak 4. 

 

 Procijenjena vrijednost nabave je 

100.000,00 kn bez PDV-a. 

 Sredstva za plaćanje nabave osigurana su u 

Proračunu Općine Vuka za 2015. godinu. 

 

Članak 5. 

 

U zakonskom roku pristigle su 3 (tri) 

ponude od: 

1. Rencon d.o.o., Vijena Ivana Mažuranića 8, 

31000 Osijek, s cijenom ponude od 8,50 

kuna bez PDV-a, odnosno 10,62 kuna s 

PDV-om, po dužnom metru pješačkih 

staza 

2. Đakovoprojekt d.o.o., Vijenac kardinala 

Alojzja Stepinca 10, 31400 Đakovo, s 

cijenom ponude od 8,00 kuna bez PDV-a, 

odnosno 10,00 kuna s PDV-om, po 

dužnom metru pješačkih staza 

3. Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. 

Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 

12, 31000 Osijek, s cijenom ponude od 

10,00 kuna bez PDV-a, odnosno 12,50 

kuna s PDV-om, po dužnom metru 

pješačkih staza. 

 

Članak 6. 

 

Pregled i ocjenu ponude obavili su 

Ovlašteni predstavnici naručitelja (imenovani od 

strane Općinskog načelnika i Povjerenstvo za 

provedbu bagatelne javne nabave imenovano od 

strane Općinskog vijeća): 

5. Marijana Sertić, dipl. iur., Pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela, 

6. Mario Perešin, 

7. Ilija Brnjak, 

8. Stipo Maričić. 

 

Članak 7. 
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Pregledom i ocjenom ponuda ovlašteni 

predstavnici naručitelja utvrdili su da su dvije ponude 

u skladu sa dokumentacijom za nadmetanje i kao 

takve prihvatljive, dok se ponuda Zavoda za 

urbanizam i izgradnju odbija zbog ne dostavljanja 

potvrde o solventnosti i nepotpisane Izjave o 

nekažnjavanju. 

 

Članak 8. 

 

Glavni kriterij za odabir je najniža cijena 

ponude uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz postupka 

javne nabave. 

Odabrana je ponuda Đakovoprojekt d.o.o., 

Vijenac kardinala Alojzja Stepinca 10, 31400 

Đakovo, s cijenom ponude od 8,00 kuna bez PDV-a, 

odnosno 10,00 kuna s PDV-om, po dužnom metru 

pješačkih staza, odnosno s cijenom od 112.000,00 kn 

(bez PDV-a), odnosno 140.000,00 kn s PDV-om 

procijenjenom za dužinu od 14 km pješačkih staza. 

 

Članak 9. 

 

Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku 

Općine Vuka za potpis Ugovora s odabranim 

ponuditeljem. 

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od 

potpisivanja ugovora, odabrat će se slijedeći 

najpovoljniji ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor. 

  

Članak 10. 

 

Radi zaštite svojih prava, ponuditelj koji je 

sudjelovao u postupku nadmetanja, može u roku 5 

(pet) dana od dana primitka ove Odluke, uložiti žalbu 

Državnoj komisiji na Odluku o odabiru. 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u 

pisanom obliku i dostavlja neposredno poštom, kao i 

elektroničnim putem ako su za to ostvareni obostrani 

uvjeti. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe državnoj 

komisiji, žalitelj je obvezan dostaviti na dokaziv 

način primjerak žalbe naručitelju na adresu Općina 

Vuka, Osječka 83, 31403 Vuka. 

 

 

Članak 11. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se i u «Službenom 

Glasniku Općine Vuka».  

 

KLASA: 350-05/15-01/05 

URBROJ: 2158/06-01-15-14 

U Vuki, 30. srpnja 2015. godine     

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mario Perešin 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Vuka, na svojoj 

18. sjednici, održanoj dana 30. srpnja 2015. godine 

daje 

 

Suglasnost za postavljanje spomen ploče/biste 

akademiku Josipu Adamčeku na području 

Općine Vuka 

 

 

Članak 1.  

 

Općinsko vijeće daje suglasnost za 

postavljanje spomen ploče ili biste na području 

Općine Vuka, akademiku Josipu Adamčeku, koji 

je rođen u Vuki. 

 

Članak 2. 

 

O mjestu postavljanja spomen ploče, 

odnosno biste, Općinsko vijeće će odlučivati u 

skladu sa zahtjevima Hrvatske akademije znanosti 

i umjetnosti, na nekoj od idućih sjednica. 

 

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se i u «Službenom glasniku 

Općine Vuka». 

 

KLASA: 611-01/15-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-15-1 

Vuka, 30. srpnja 2015. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mario Perešin 
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