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ŽUPANIJA

-

akti župana:

63.

Na temelju članka 7. Zakona o
financiranju političkih stranaka i izborne
promidžbe (Narodne novine br. 24/11 i 61/11) i
članka 11. Odluke o izvršenju Županijskog
proračuna za 2013. (”Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 20/12), župan Brodskoposavske županije donosi

I.
Sredstva u Županijskom proračunu za
2013. za redovito financiranje političkih
stranaka raspoređuju s e političkim strankama i
članovima Županijske skupštine izabranih s
liste Grupe birača za II. polugodište 2013. na
način da se utvrdi jednak iznos za svakog
člana, tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih
čanova u Skupštini u trenutku konstituiranja
Županijske skupštine, kao i svakom članu
izabranom s liste Grupe birača.

ODLUKU
II.
o rasporedu sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka i članova
Županijske skupštine izabranih s liste
Grupe birača za razdoblje srpanj-prosinac
2013.

Sredstva za redovito financiranje iz
točke I. ove Odluke raspoređena su u jednakim
iznosima za I. i II. polugodište.

Broj: 13
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III.

Sredstva za redovito financiranje u II.
polugodištu 2013. u iznosu od 350.000,00 kuna
ostvaruju: Hrvatska demokratska zajednica,
Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starčević,
Hrvatska
socijalnoliberalna
stranka,
Socijaldemokratska partija Hrvatske, Hrvatska
narodna stranka, Hrvatski demokratski savez
Slavonije i Baranje, Hrvatska seljačka stranka,
Stranka umirovljenika i vijećnici Grupe birača:
Mirko Duspara, dr.med., Mario Pejić, Josip
Marunica, Zrinka Kodžoman, Josip Mijatović i
Damir Klaić.

Strana: 1181

-

Socijaldemokratska partija
6
49.170,00 kuna

-

Hrvatska narodna stranka
1
9.166,00 kuna

-

Hrvatski demokratski savez Slavonije
i Baranje
5
40.975,00 kuna

-

Mirko Duspara
Mario Pejić
Josip Marunica
Josip Mijatović
Damir Klaić
Zrinka Kodžoman

8.195,00 kuna
8.195,00 kuna
8.195,00 kuna
8.195,00 kuna
8.195,00 kuna
9.166,00 kuna

IV.
Političkim strankama i članovima
Skupštine izabranih s liste Grupe birača pripada
pravo od 10% iznosa predviđenog po članu
Županijske skupštine na ime podzastupljenog
spola.

VI.
Sredstva iz točke IV. ove Odluke
doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima
na žiro račun političke stranke, odnosno na
poseban račun člana Županijske skupštine
izabran s liste Grupe birača.

V.
Visina sredstava po jednom članu
Skupštine za II. polugodište 2013. iznosi za
muškarca 8.185,00 kuna, a za žemu 9.166,00
kuna ili:
-

Hrvatska demokratska zajednica
13
109.448,00 kuna

-

Hrvatska stranka prava Dr. Ante
Starčević
5
40.975,0 kuna

-

Hrvatska socijalnoliberalna stranka
1
9.166,00

-

Hrvatska seljačka stranka
4
32.780,00 kuna

-

Stranka umirovljenika
1
8.195,00 kuna

VII.
Provedba ove Odluke povjerava se
Stručnoj službi Županijske skupštine i župana i
Upravnom odjelu za Proračun i financije Računovodstvo.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
Klasa: 023-01/13-01/45
Urbroj: 2178/1-11-01-13-2
Slavonski Brod, 10. srpnja 2013.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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Broj: 13

64.

65.

Na temelju članka 35. Zakona o
ustanovama (”Narodne novine” br. 76/93,
29/97, 41/99 i 35/08), članka 57. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (”Narodne novine” br.
150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11,
12/12 i 70/12) i članka 56. Statuta Brodskoposavske županije (”Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 10/09, 19/10 i 2/13),
župan Brodsko-posavske županije, na prijedlog
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,
donio je

Na temelju članka 24. Zakona o
muzejima (”Narodne novine” br. 142/98 i 65/09),
i članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije
(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br. 10/09, 19/10 i 2/13), župan Brodsko-posavske
županije, donio je

RJEŠENJE

I.

o razrješenju i imenovanju predsjednika
Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu
Brodsko-posavske županije

Razrješuje se dužnosti predsjednika
Upravnog vijeća Muzeja Brodskog Posavlja
Dunja Magaš, dipl.inž.građ., na vlastiti zahtjev s
nadnevkom 12. srpnja 2013.

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predsjednika
Upravnog vijeća Muzeja Brodskog Posavlja

I.
II.
Razrješuje se dužnosti predsjednika
Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu
Brodsko-posavske županije Davor Vlaović,
univ.spec.oec., na vlastiti zahtjev s nadnevkom
12. srpnja 2013.

Za predsjednika Upravnog vijeća
Muzeja Brodskog Posavlja imenuje se Dragan
Jelić, dipl.ing., s nadnevkom 13. srpnja 2013.
III.

II.
Za predsjednika Upravnog vijeća
Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske
županije imenuje se Đuro Miškić, dr.med., s
nadnevkom 13. srpnja 2013.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
Klasa : 023-01/13-01/721
Urbroj: 2178/1-11-01/13-1
Slavonski Brod, 12. srpnja 2013.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
Klasa : 023-01/13-01/722
Urbroj: 2178/1-11-01/13-1
Slavonski Brod, 12. srpnja 2013.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Broj: 13
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Klasa : 023-01/13-01/735
Urbroj: 2178/1-11-01/13-1
Slavonski Brod, 16. srpnja 2013.

Na temelju članka 132. Zakona o
socijalnoj skrbi (”Narodne novine” br. 33/12), i
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije
(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br. 10/09, 19/10 i 2/13), župan Brodsko-posavske
županije, donio je

Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

RJEŠENJE
67.
o razrješenju i imenovanju predsjednika
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne
osobe Slavonski Brod

I.
Ružica Vidaković, oec., razrješuje se
dužnosti članice Upravnog vijeća Doma za
starije i nemoćne osobe na vlastiti zahtjev s
nadnevkom 17. srpnja 2013.

Na temelju članka 38. stavak 1. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji (Narodne
novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije
(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br. 10/09, 19/10 i 2/13), a na zahtjev načelnika
općine Staro Petrovo Selo, župan Brodskoposavske županije donosi sljedeću
ODLUKU

II.
Marijana Ćosić, dipl.iur., imenuje se za
članicu Upravnog vijeća Doma za starije i
nemoćne osobe Slavonski Brod s nadnevkom
18. srpnja 2013.

o povjeravanju izrade ciljanih izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja općine
Staro Petrovo Selo Zavodu za prostorno
uređenje Brodsko-posavske županije

I.
III.
Predsjednika
i
potpredsjednika
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne
osobe Slavonski Brod izabrat će članovi
Upravnog vijeća između predstavnika osnivača.

Brodsko-posavska županija povjerava
obavljanje poslova izrade ciljanih izmjena i
dopuna Prostornog plana općine Staro Petrovo
Selo Zavodu za prostorno uređenje Brodskoposavske županije.

II.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.

Međusobna prava i obveze Zavoda za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i
općine Staro Petrovo Selo, a u svezi izrade
prostorno-planskih dokumenata iz točke 1. ove
Odluke, uredit će se posebnim ugovorom.
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III

Ova Odluka objavit će se u
„Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
župaije”, a primjenjuje se danom donošenja.

-

Broj: 13

ostali akti:

68.

ISPRAVAK
Klasa: 350-05/13-01/06
Urbroj: 2178/1-11-01/13-1
Slavonski Brod, 18. srpnja 2013.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

U Odluci o darovanju nekretnina
veleučilištu Slavonski Brod (”Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 8/13) pogrešno
je prepisana površina darovane nekretnine iz
Izvatka iz zemljišne knjige, z.k.ul. 8251, k.o.
Slavonski Brod:
„26.363 m2", umjesto „19.747 m2".
Tajnica
Županijske skupštine
Slavica Bešlić, dipl.iur., v.r.

Broj: 13
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OPĆINA
GORNJA VRBA

23.

-

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.
33/01, 60/01, 129/ 05,109/07,125/08 i 36/09), i čl.
30. i 39. Statutaopćine Gornja Vrba ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 09/09 ),
Općinsko vijeće Gornja Vrba na svojoj 2.sjednici
održanoj 10. 7. 2012.g. donijelo je:

-

predlažu Statut i Poslovnik Općinskog
vijeća;
predlažu pokretanje postupka za izmjenu i
dopunu Statuta i Poslovnika Općinskog
vijeća;
razmatraju prijedloge odluka i drugih
akata koje donosi Općinsko vijeće Gornja
Vrba u pogledu njihove usklađenosti s
pravnim sustavom;

ODLUKU

Članak 3.

o izboru članova Odbora za statutarno-pravna
pitanja

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije»

Članak 1.
U Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog
vijećaopćine Gornja Vrba biraju se:

1.
2.
3.

Zdravko Jurić, v.r., za predsjednika;
Petar Klišković, za člana;
Šimun Martinović, za člana;
Članak 2.

Izabrani članovi Odbora:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 021-05/13-01/4
URBROJ: 2178/28-01-13-4
U Gornjoj Vrbi, 11. 7. 2013. god.
Predsjednik Vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
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Broj: 13

24.

25.

Na temelju čl. 24. stavak 3. Zakona o
javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) i čl. 30
Statutaopćine Gornja Vrba("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 09/09 ), Općinsko
vijeće Gornja Vrba na svojoj 2. sjednici održanoj
10. 7. 2013.g. donijelo je sljedeće:

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.
33/01, 60/01, 129/ 05,109/07,125/08 i 36/09), i čl.
30 Statutaopćine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 09/09 ), Općinsko
vijeće Gornja Vrba na svojoj 2. sjednici održanoj
10. 7. 2013.g. donijelo je:

RJEŠENJE
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu
o izboru Povjerenstva za
procjenu štete od elementarnih nepogoda
I
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka
prikupljanja ponuda i provedbe javne nabave, (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu:
1.
2.
3.

Josip Marunica,
Josip Hrskanović,
Ovlašteni predstavnik s važećim
certifikatom

Članak 1.
U Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih
nepogoda na područjuopćine Gornja Vrba biraju
se:
1.
Željko Lačić, za predsjednika;
2.
Tomislav Marijić, za člana;
3.
Kazimir Vuleta za člana;

II
Članak 2.
Nadležnost Povjerenstva određena je odredbama
Zakona o javnoj nabavi, a ima zadatak da po
kriteriju odabira izabere najpovoljniju ponudu u
postupku javne nabave.

Mandat članova Povjerenstva traje 4 godine.

Članak 3.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 021-05/13-01/4
URBROJ: 2178/28-02-13-3
U Gornjoj Vrbi, 11. 7. 2013. god.
Predsjednik Vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije»
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 021-05/13-01/4
URBROJ: 2178/28-01-13-1
U Gornjoj Vrbi, 11. 7. 2013. god.
Predsjednik Vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Broj: 13
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26.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ((„Narodne novine“ br.
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i
144/12) i članka 30. Statutaopćine
Gornja
Vrba(„"Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije"“ br. 09/09), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrbana svojoj 2. sjednici održanoj dana 10.
7. 2013.godine, donosi:
ODLUKU
o komunalnom doprinosu općine Gornja Vrba

Članak 1.
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nerazvrstane ceste, groblja i krematorije i javnu
rasvjetu.
Javnim površinama smatraju se javne
zelene površine, pješačke staze, pješačke
zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi,
dječja igrališta, parkovi i sl.
Nerazvrstanim cestama smatraju se
prometne površine, a koje nisu razvrstane
ceste, te gospodarenje cestovnim
zemljištem uz nerazvrstane ceste.
Grobljem i krematorijem smatra se prostor
i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane
pokojnika , te ukop i kremiranje pokojnika.
Pod pojmom «javna rasvjeta» razumijeva
se upravljanje , izgradnja i održavanje
objekata javne rasvjete, uključivo
podmirenje troškova električne energije za
osvjetljenje javnih površina i cesta koje
prolaze naseljem.

Ovom se Odlukom utvrđuje:
Članak 3.
1.

2.

3.
4.

5.

područje zone u općini, ovisno o
pogodnosti položaja određenog područja i
stupnja opremljenosti objektima i
uređajima komunalne infrastrukture,
jedinična vrijednost komunalnog
doprinosa po vrsti objekata i uređaja
komunalne infrastrukture i po pojedinim
zonama, određena u kunama po m3
građevine,
način i rokovi plaćanja komunalnog
doprinosa,
opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u
pojedinačnim slučajevima može odobriti
djelomično ili potpuno oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa,
izvori sredstava iz kojih će se namiriti
iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
oslobađanja od plaćanja komunalnog
doprinosa.

Komunalni je doprinos prihod Proračuna općine
Gornja Vrba.

Članak 4.
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne
čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno
investitor.
Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik
građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u
podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture utvrđenih Programom
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za svaku kalendarsku godinu koji
donosi Općinsko vijeće.

Članak 5.
Članak 2.
Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje
se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture: javne površine,

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i
pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i
uređaji komunalne infrastrukture (javne površine,
nerazvrstane ceste, groblja i krematoriji, javna
rasvjeta), rušenje postojećih objekata i uređaja,
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premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih
instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Članak 6.
Ovisno o pogodnosti položaja određenog područja
i stupnja opremljenosti objektima i uređajima
komunalne infrastrukture na području općine
utvrđuju se zone kako slijedi:
PRVA. ZONA – obuhvaća područje naselja
Gornja Vrba.
DRUGA ZONA – obuhvaća područje naselja
Donja Vrba.
TREĆA ZONA – obuhvaća područje Sjeverne
gospodarske zone i Južne gospodarske zone
uključujući i dio zone predviđene za lučko
područje.

Članak 7.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa
utvrđuje se po zonama iz članka 6. i po vrsti
objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz
članka 2. ove Odluke izraženo u kunama po m3
(prostornom metru) građevine koja se gradi kako
slijedi:
PRVA
•
•
•

ZONA 12 kn/m3
Javne površine 3 kn/m3
Nerazvrstane ceste 6 kn/m3
Javna rasvjeta 3 kn/m3

DRUGA ZONA 10 kn/m3
•
•
•
•

Javne površine 1 kn/m3
Nerazvrstane ceste 6 kn/m3
Groblja i krematoriji 1 kn/m3
Javna rasvjeta 2 kn/m3

Broj: 13
Članak 7 a

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za
izgradnju komunalne građevine u zoni određenoj
za poljoprivrednu djelatnost izražena po m3
građevine iznosi 10,00 kn/m3.
Za sve otvorene građevine (otvoreni bazeni,
otvorena gradilišta, manipulativni prostor, parkirni
prostor, interne ceste, nogostupi i druge otvorene
građevine) komunalni doprinos obračunava se po
m2 građevine koja se gradi na građevnoj čestici i
iznosi 5,00 kn/m2.

Članak 7 b
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za
izgradnju pomoćne građevine (zgrada u funkciji
osnovne zgrade, šupa, drvarnica, prostor za radni
alat, garaža i sl)., unutar građevinske zone iznosi
3,00 kn/m3.

Članak 8.
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s
obujmom, odnosno po m3 građevine koja se gradi
na građevnoj čestici, a kod građevine koja se
uklanja zbog građenja nove građevine, ili kada se
postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje,
komunalni doprinos obračunava se na razliku u
obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.
Za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge
otvorene građevine komunalni doprinos
obračunava se po m2 građevine koja se gradi na
građevnoj čestici, pri čemu je jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa za obračun po m2 izražena
u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti za
obračun po m3 građevine u toj zoni.
Način utvrđivanja obujma građevine za obračun
komunalnog doprinosa propisuje ministar u čijem
je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

TREĆA ZONA 20 kn/m3
•
•
•

Javne površine 4 kn/m3
Nerazvrstane ceste 12 kn/m3
Javna rasvjeta 4 kn/m3

Članak 9.
Visina komunalnog doprinosa izračunava se
množenjem obujma građevine , odnosno tlocrtne

Broj: 13
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površine građevine i jedinične vrijednosti
komunalnog doprinosa po m3 građevine propisane
člankom 7. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina
nalazi.

Članak 10.
Rješenje o visini komunalnog doprinosa donosi
Jedinstveni upravni odjel općine Gornja Vrba u
postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po
službenoj dužnosti po primitku dokumentacije
koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt
na temelju kojeg se može graditi.
Rješenje iz stavka 1. obvezatno sadrži:
1.
2.
3.
4.

5.

Iznos sredstava komunalnog doprinosa
koji je obveznik dužan platiti,
Način i rokove plaćanja komunalnog
doprinosa,
Prikaz načina obračuna komunalnog
doprinosa za građevinu koja se gradi,
Popis objekata i uređaja komunalne
infrastrukture koje će općina Gornja Vrba
izgraditi u skladu s Programom građenja
objekata i uređaja
komunalne
infrastrukture,
Obvezu općine
Gornja
Vrba o
razmjernom povratu sredstava u odnosu na
izgrađenost objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz točke 4. ovog stavka i
ostvareni priliv sredstava.

Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se
izdati prije nego je izvršena uplata komunalnog
doprinosa ili kod obročne uplate nakon izvršene
uplate prvog obroka.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se
izjaviti žalba mjerodavnom drugostupanjskom
tijelu putem prvostupanjskog tijela.

Članak 11.
Obveznik komunalnog doprinosa može uz
suglasnost općine Gornja Vrba sam snositi
troškove gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz članka 2. ove Odluke, te mu se ti
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troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa
pod uvjetom utvrđenim pisanim ugovorom s
općinom Gornja Vrba.
Obveznik komunalnog doprinosa može komunalni
doprinos platiti jednokratno ili u 24 jednaka
mjesečna obroka.
U slučaju jednokratne uplate, obveznik
komunalnog doprinosa ima pravo popusta u visini
10% utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa.
U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa,
iznos prvog obroka ne može biti niži od 30%
cjelokupnog iznosa i mora se platiti u roku od 15
dana od dana konačnosti rješenja.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa,
kojemu se rješenjem o komunalnom doprinosu
omogući plaćanje u obrocima dužan je priložiti
bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika,
te potpisan i od javnog bilježnika ovjeren Ugovor o
zalogu nekretnine kojim neopozivo dopušta upis
hipoteke na nekretnine u njegovom vlasništvu u
korist općine Gornja Vrba, a u slučaju da ne izvrši
obvezu plaćanja na način kako je to utvrđeno
Rješenjem o komunalnom doprinosu.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa iz
prethodnog stavka, dužan je priložiti izvadak iz
zemljišne knjige kao dokaz vlasništva na
nekretnini koja se stavlja pod hipoteku, a na kojem
ne smije biti tereta.
Za neisplaćene obroke obračunava se kamata u
visini eskontne stope NBH, a na dospjele neplaćene
obroke obračunava se zakonska zatezna kamata
koja se plaća na neplaćene javne prihode.
Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa neće
biti omogućeno obročno plaćanje ako je iznos
komunalnog doprinosa manji ili jednak iznosu od
5.000.00 kn.

Članak 12.
Od plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti se
oslobađaju:
1.
Općina Gornja Vrba,
2.
Hrvatska vojska
3.
Vjerske organizacije,
4
Ustanove školskog obrazovanja,
5.
Ustanove zdravstvene i socijalne zaštite,
6
Registrirane udruge građana sa sjedištem
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b)
c)
d)
e)

na području općine Gornja Vrba,
Članovi obitelji smrtno stradalog
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
članovi obitelji zatočenog ili nestalog
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
HRVI iz Domovinskog rata od I. do X.
skupine za odgovarajuću stambenu
površinu prema broju članova obitelji i to:
samac – 35 m2
dvočlana obitelj – 45 m2
tročlana obitelj – 60 m2
za svakog daljnjeg člana – 10 m2, ukoliko
ovu pogodnost već nisu iskoristili.

Od plaćanja komunalnog doprinosa djelomično se
mogu osloboditi pravne i fizičke osobe na temelju
posebne odluke Općinskog vijeća ako ono ocijeni
da je objekt koji se gradi od posebnog interesa za
općinu Gornja Vrba.
Komunalni doprinos ne plaća se za građevine za
koje u skladu sa Zakonom o gradnji nije potrebita
građevinska dozvola.

Broj: 13
Članak 15.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do
10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj općinski
načelnik ako utroši sredstva komunalnog
doprinosa protivno njihovoj namjeni.
Novčana kazna naplaćena po ovoj Odluci prihod je
Proračuna općine Gornja Vrba.

Članak 16.
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka
o komunalnom doprinosu („"Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije"“ br. 03/08, 3/09,
6/13) osim čl. 7 i 7 b koji se i dalje primjenjuju na
sve obveznike koji su zahtjev za izdavanje rješenja
o izvedenom stanju ili rješenja o uvjetima gradnje,
podnijeli nadležnom upravnom odjelu Brodskoposavske županije do dana stupanja na snagu ove
Odluke.

Članak 17.
Članak 13.
Za potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa iz članka 12. ove Odluke,
komunalni doprinos će se namiriti iz Proračuna
općine Gornja Vrba.

Članak 14.
Ako nije izgrađena komunalna infrastruktura za
koju je plaćen komunalni doprinos na lokaciji na
kojoj se namjerava izgraditi građevina, općina
Gornja Vrba je obvezna izgraditi tu komunalnu
infrastrukturu u roku od 4 godine, računajući od
dana uplate komunalnog doprinosa.
Ukoliko pristupni put nije javna prometna
površina, imovinsko pravne odnose na cijelom
profilu i dužini javno prometne površine, prema
projektnoj dokumentaciji ili lokacijskoj dozvoli
dužan je riješiti investitor.
Po rješenju imovinsko pravnih odnosa obveza
općine Gornja Vrba teče od dana rješavanja tih
odnosa.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA:944-10/13-01/4
URBROJ:2178/28-02-13/1
U Gornjoj Vrbi, 11. 7. 2013.
Predsjednik Vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Broj: 13
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27.
Na temelju članka 3. i članka 6. stavak 2.
Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
28/10) i članka 30. Statuta općine Gornja Vrba
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"”
br. 09/09), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba, na
sjednici održanoj 10. 7. 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o koeficijentu i osnovici za obračun plaće
ili naknade za rad općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika općine
Gornja Vrba

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent
za obračun plaće, odnosno naknade za rad,
općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika općine Gornja Vrba.

Članak 2.
(1)
(2)

Koeficijent za obračun plaće općinskog
načelnika iznosi 3,00.
Koeficijent za obračun plaće zamjenika
Općinskog načelnika iznosi 2,55.

Članak 3.
Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika utvrđuje se u visini
osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika,
prema propisima kojima se uređuju obveze i prava
državnih dužnosnika.

Članak 4.
Plaću općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika, koji imaju zasnovani radni odnos, čini
umnožak pripadajućeg koeficijenta iz članka 2. i
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osnovice za obračun plaće iz članka 3. ove Odluke,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 5.
Ako općinski načelnik i/ili njegov zamjenik
dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa,
ostvaruju pravo na naknadu za rad u visini od
4.000,00 kn neto za općinskog načelnika, odnosno
2.000,00 kn neto za zamjenika općinskog
načelnika.

Članak 6.
Dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno
nakon prestanka obnašanja dužnosti ostvaruju
pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme
od 6 mjeseci od dana prestanka profesionalnog
obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće,
koja im je isplaćivana za vrijeme od 6 mjeseci koji
su prethodili donošenju odluke o prestanku
profesionalnog obavljanja dužnosti. Prije isteka
roka iz stavka 1. ovog članka ostvarivanje prava
prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem,
umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju
obavlja profesionalno.

Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun
plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br.9/10”)

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 021-05/13-02/2
URBROJ: 2178/28-01-13-1
U Gornjoj Vrbi, 11. 7. 2013. god.
Predsjednik Vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Broj: 13
Članak 3.

Zadužuje se općinski načelnik općine
Gornja Vrba za provođenje postupka javne
nabave i izbor najboljeg ponuđača - banke za
zaduživanje iz članka 1. ove Odluke.
Općinsko vijeće ujedno ovlašćuje
općinskog načelnika za potpisivanje svih akata
u svezi realizacije ove Odluke, kao i
instrumenata osiguranja plaćanja, s tim da o
tome obavijesti Općinsko vijeće.

28.

Članak 4.

Na temelju članjka 86. Zakona o
proračunu (87/08) i članka 30. Statuta općine
Gornja Vrba (”Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 09/09), Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 2. sjednici
održanoj 10. 7. 2013. godine, donosi
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 403-01/13-01/1
Urbroj: 2178/28-02-13-1
U Ghornjoj Vrbi, 11. 7. 2013. godine

o kratkoročnom kreditnom zaduženju
općine Gornja Vrba

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba
odobrava kratkoročno kreditno zaduženje
općine Gornja Vrba za iznos do 300.000,00
kuna, kod izabrane poslovne banke, na rok
otplate do 12 mjeseci.

Članak 2.
Kreditno zaduženje se odobrava zbog
neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun
općine, a za održavanje tekuće likvidnosti i
podmirenja dospjelih obveza prema popisu
obveza odobrenom od Općinskog vijeća.
Sredstva za povrat kredita osigurat će
se u Proračunu općine Gornja Vrba za 20132014. godinu.

29.

Na temelju članka 6. stavak 3. i 4. Zakona o
zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj
79/07), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(»Narodne novine« broj 40/08, 44/08), Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na 2. sjednici održanoj
10. 7. 2013. godine, donijelo je:

Broj: 13
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ODLUKU

II.

o imenovanju članova
Stožera za zaštitu i spašavanje općine
Gornja Vrba

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

I.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

U Stožer za zaštitu i spašavanjeopćine
Vrba imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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Gornja

DANIJEL ODOBAŠIĆ, načelnik Stožera
T O M I S L AV M A R I J I Ć , z a m j e n i k
načelnika Stožera
MARIO TONČEK, član Stožera za
protupožarnu zaštitu
PAMELA CINDRIĆ, član Stožera za
komunalne djelatnosti
KRISTIJAN TONČEK, predstavnik
policijske uprave
ZORA DRAGUN ŠMITAL, predstavnik
PU za zaštitu i spašavanje
Dr. LJILJANA MIKEŠIĆ, član Stožera za
medicinsko zbrinjavanje
KRISTINA GARIĆ OPAČAK,
član
Stožera za veterinarsko zbrinjavanje i
asanaciju
MAJA KREŠIĆ,
član Stožera za
zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju

Klasa: 810-01/13-01/3
Urbroj: 2178/28-02-13-1
Gornja Vrba, 11. 7. 2013. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.
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Broj: 13

OPĆINA GUNDINCI

7.

Na temelju članka 4. i 8. Zakona o zaštiti od
požara (Narodne novine br. 92/10), članka 43.
Zakona o šumama (Narodne novine br. 140/05,
82/06, 129/08, 80/10, 124/10), članka 25.
Pravilnika o zaštiti šuma od požara (Narodne
novine br. 26/03), članka 12. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br.
152/08, 21/10, 63/11) te članka 44. Statuta općine
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 9/2013.) općinski načelnik općine
Gundinci, dana 25. srpnja 2013. godine predlaže
ODLUKU
o uvjetima i načinu spaljivanja
poljoprivrednog i drugog gorivog otpada
biljnog porijekla na otvorenom prostoru

I.

okućnicama u naseljima, kod spaljivanja korova,
trave i drugog otpadnog materijala biljnog
porijekla nakon žetve ili berbe žitarica, u
slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo
štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama,
nasadima, vinogradima, voćnjacima, šumama,
nadzemnim elektroenergetskim, telekomunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima,
ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i
ugrozilo odvijanje cestovnog prometa stvaranjem
dimne zavjese.

Članak 2.
Prava, obveze i odgovornosti utvrđene ovom
Odlukom odnose se na vlasnike, odnosno
neposredne korisnike poljoprivrednog zemljišta,
na fizičke i pravne osobe koje nisu vlasnici
poljoprivrednih površina, a vrše spaljivanje korova
i drugog zapaljivog materijala na otvorenom
prostoru i poljoprivrednim površinama.

Opće odredbe
Članak 1.

Članak 3.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere zaštite od požara
na poljoprivrednom i šumskom zemljištu,

Spaljivanje suhe trave, korova, raslinja i biljnih
otpadaka u smislu ove Odluke je uništavanje istih

Broj: 13
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pripaljivanjem vatre i kontrola izgaranja dok se
vatra u potpunosti ne ugasi, a bez opasnosti za
nastanak i širenje požara i ugrožavanje života, ljudi
i imovine vatrom i dimom.

II.

Poljoprivredni i drugi otpaci mogu se spaljivati u
vremenu od 1. listopada do 1. lipnja, u vremenu od
7,00 do 16,00 sati, pod sljedećim uvjetima:

2.

3.

4.

cilju sprečavanja nastanka i širenja požara,
7.

slučajevi spaljivanja poljoprivrednog i
drugog otpada na površinama većim od 1
ha, obavezno se prijavljuju Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Gundinci.

Mjere zaštite od požara
Članak 4.

1.
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da se prije početka spaljivanja površina na
kojoj se obavlja spaljivanje izolira od
ostalih površina na način da se izoru
najmanje tri brazde kako bi se
onemogućilo širenje požara ili navedeno
izvršiti na neki drugi način,
da su vremenske prilike pogodne za
spaljivanje, bez vjetra, a za vrijeme
spaljivanja izvršitelj ovih radova dužan je
osigurati stalno prisustvo punoljetnih
osoba sposobnih za gašenje požara,
spaljivanje se ne smije obavljati na
udaljenosti manjoj od 100 metara od
stogova slame i sijena te gospodarskih i
drugih objekata u kojima je uskladišteno
sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, od
stambenih objekata i prometnica – državna
cesta, županijske i lokalne ceste te od ulica
unutar naselja i nerazvrstanih cesta (osim
zemljanih putova),
spaljivanje se ne smije obavljati u trasama
elektroenergetskih vodova,

5.

spaljivanje se ne smije obavljati na
udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba
šumskih površina ili površina pod
poljoprivrednim kulturama ako su iste u
fazi zriobe ili žetve,

6.

potrebno je poduzeti i ostale preventivne
mjere prema specifičnosti situacije, a u

U slučajevima požarnih opasnosti, općinski
načelnik
može donijeti odluku o zabrani
spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada i u
razdoblju od 1. listopada do 1. lipnja, te o istoj
zabrani pravovremeno obavijestiti javnost.

Članak 5.
Zabranjeno je spaljivanje poljoprivrednog otpada i
korova na poljoprivrednim površinama i ostalom
otvorenom prostoru i to:
1.
2.

za vrijeme jakog vjetra i noću, od 19,00 do
05,00 sati.
za vrijeme sezone žetve i zriobe
poljoprivrednih kultura.

Članak 6.
Spaljivanje poljoprivrednog i drugog otpada uz
šumski pojas i površine pod poljoprivrednim
kulturama na udaljenost najmanje 200 metara od
šumskih površina i površina pod poljoprivrednim
kulturama, mora se prijaviti Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Gundinci.

Članak 7.
Prijave iz članka 6. ove Odluke moraju sadržavati:
1.
naziv odnosno ime i prezime podnosioca
prijave,
2.
sjedište, odnosno mjesto prebivališta i
adresu,
3.
naziv površine, lokaciju i kratki opis
mjesta gdje se namjerava obaviti
spaljivanje,
4.
opis poljoprivrednog i drugog otpada koji
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5.
6.

7.

se namjerava spaljivati,
datum i vrijeme kada se namjerava obaviti
spaljivanje,
naziv vatrogasne postrojbe, odnosno
udruge dobrovoljnih vatrogasaca na čijem
se području nalazi parcela na kojoj se
namjerava obaviti spaljivanje
poljoprivrednog ili nekog drugog otpada,
požarno-preventivne mjere koje se
namjerava poduzeti prije, u toku i po
završetku spaljivanja otpada.

Prijave iz stavka 1. ovog članka podnosilac je
dužan podnijeti 5 dana prije nego što namjerava
obaviti spaljivanje.

Broj: 13

člankom 4. ove Odluke, te će rješenjem zabraniti
spaljivanje.

Članak 11.
Vlasnici, odnosno korisnici vrtova, voćnjaka,
vinograda i drugih manjih površina na kojima ne
postoji mogućnost prenošenja požara na susjedne
parcele i objekte, mogu spaljivati korov i druge
poljoprivredne otpade bez odobrenja iz članka 7.
ove Odluke, samo u vrijeme kada je to dozvoljeno –
od 1. listopada do 1. lipnja , u vremenu od 7,00 do
16,00 sati.
Ovo spaljivanje može se obaviti ako su prethodno
ispunjeni uvjeti propisani člankom 4. ove Odluke.

Članak 8.
Spaljivanje većih količina poljoprivrednog i
drugog gorivog otpada biljnog porijekla na
poljoprivrednim površinama i ostalim otvorenim
površinama iz članka 6. ove Odluke može se vršiti
samo uz prethodno odobrenje koje izdaje
Dobrovoljno vatrogasno društvo Gundinci.
Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na
temelju podnesene prijave iz članka 7. ove Odluke.

Članak 12.
Osobe koje su obavile spaljivanje poljoprivrednog
i drugog i drugog otpada na otvorenom prostoru
dužne su mjesto spaljivanja pregledati i nastale
produkte gorenja u potpunosti ugasiti kako se vatra
ne bi proširila na susjedne površine.

III.

Nadzor

Članak 9.
Članak 13.
Pravne i fizičke osobe nakon pribavljenog
odobrenja za obavljanje spaljivanja gorivog otpada
dužni su o vremenu i mjestu obavljanja ovih radova
obavijestiti Dobrovoljno vatrogasno društvo
Gundinci
koje djeluje na području općine
Gundinci i to najkasnije 48 sati prije početka
spaljivanja.
Obavijest iz st. 1. ovog članka dostavlja se DVD
Gundinci u pismenom obliku ili iznimno
telefonom.

Članak 10.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Gundinci neće
izdati odobrenje za obavljanje predmetnih radova
ako prethodno nisu ispunjeni uvjeti propisani

Nadzor nad provedbom mjera utvrđenih ovom
Odlukom obavljat će Dobrovoljno vatrogasno
društvo, Inspekcijska služba za zaštitu od požara,
Poljoprivredna inspekcija Ministarstva
poljoprivrede i šumarska i lovna inspekcija.
U nadzoru sudjeluju i ovlašteni djelatnici pravnih
osoba koje upravljaju i gospodare šumama,
ovlaštene osobe DVD Gundinci, a u smislu dojave
o nastalom požaru, šteti i povredi odredaba ove
Odluke, te prikupljanju podataka o identitetu osoba
koje su povredu izvršile.

Broj: 13
IV.
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Kaznene odredbe

3.

Članak 14.
4.
Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1.
2.
3.

4.

5.

ako obavlja spaljivanje suprotno
odredbama članka 4. ove Odluke,
ako vrši spaljivanje suprotno odredbama
članka 5. ove Odluke,
ako vrši spaljivanje bez prethodno
dobivenog odobrenja iz članka 8. ove
Odluke,
ako ne obavijesti Javnu vatrogasnu
postrojbu, odnosno dobrovoljno
vatrogasno društvo na čijem području vrši
spaljivanje (članak 9. Odluke),
ako napusti mjesto spaljivanja prije nego
što poduzme odgovarajuće mjere u smislu
članka 12. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom
kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se
odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 15.
Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj fizička osoba:
1.

2.

ako spaljuje poljoprivredni ili drugi otpad
u vrtovima, voćnjacima i drugim
otvorenim površinama u naseljenim
mjestima suprotno odredbama članka 11.
ove Odluke,
ako vrši spaljivanje suprotno odredbama
ove Odluke,

5.

V.
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ako vrši spaljivanje bez prethodno
pribavljenog odobrenja - članak 8. ove
Odluke,
ako ne obavijesti vatrogasnu postrojbu ili
dobrovoljno vatrogasno društvo na čijem
se području vrši spaljivanje – članak 9. ove
Odluke,
ako napusti mjesto spaljivanja prije nego
što se uvjeri da su nastali produkti gorenja
u potpunosti ugašeni – članak 12. ove
Odluke.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka
o uvjetima i načinu spaljivanja
poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog
porijekla na otvorenom prostoru objavljena u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"
br. 12/13.
Klasa: 320-01/13-01/17
Ur. broj: 2178/05-01/13-01
Gundinci, 25. srpnja 2013.g.
OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Stjepan Užarević, v.r.
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Broj: 13

OPĆINA KLAKAR

11.

II

Na temelju članka 30. i 35. Statuta općine
Klakar (“Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije” br.12/09. i 6/13.) članovi Općinskog
vijeća općine Klakar su na 1.konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća od 12. lipnja 2013.
godine donijeli

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Klakar

I

Vinko Lucić, ing., izabire se za predsjednika
Općinskog vijeća općine Klakar.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/13-02/15
Ur.br. 2178/07-02-13-1
Klakar, 12.lipnja 2013.
PREDSJEDATELJ,
Vinko Lucić, v.r.

Broj: 13
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12.

13.

Na temelju članka 30. i 35. Statuta općine
Klakar (“Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije” br.12/09. i 6/13.) članovi Općinskog
vijeća općine Klakar su na 1. konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća od 12. lipnja 2013.
godine donijeli

Na temelju članka 29.Statuta općine
Klakar i članka 30. Poslovnika općine Klakar
(Službeni vjesnik Brodsko posavske županije”
br.12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar je
na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća od
12. . lipnja 2013. godine donijelo
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Klakar

o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja

I
I
U Odbor za izbor i imenovanja izabiru se:
Mirko Milec, izabire se za potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Klakar.

1. Franjo Stanić - za predsjednika,
2. Ivan Bošković - za člana
3. Ivica Mirković – za člana,

II
Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Klasa: 021-05/13-02/16
Ur.br. 2178/07-02-13-1
Klakar, 12.lipnja 2013.
PREDSJEDATELJ
Vinko Lucić, v.r.

Klasa: 021-05/13-02/14
Ur.br. 2178/07-02-13-1
Klakar, 12. lipnja 2013.
Predsjedatelj
Vinko Lucić, v.r.
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Na temelju članka 29. Statuta općine
Klakar (“Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije” br.12/09. i 6/13), članovi Općinskog
vijeća na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog
vijeća, održanoj 12. lipnja 2013. godine, na
prijedlog Mandatnog povjerenstva donose
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o provedenim
izborima za Općinsko vijeće i verifikaciji
mandata izabranim članovima

I
Prima se na znanje Izvješće Mandatnog
povjerenstva o provedenim izborima za članove
Općinskog
vijeća, održanim 19. svibnja
2013.godine.

Broj: 13

podnio je zahtjev za mirovanje mandata u
Općinskom vijeću općine Klakar iz osobnih
razloga, u smislu članka 79. stavak 6. Zakona o
lokalnim izborima., te mu mandat miruje.
Sukladno članku 81. stavak 4. Zakona o
lokalnim izborima, člana predstavničkog tijela
izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste,
a to je Stjepan Tolić.
Slijedom utvrđenog ispunjeni su zakonski uvjeti
da se potvrdi mandat Stjepanu Toliću.

IV
Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati
izabranim članovima Općinskog vijeća općine
Klakar, odnosno njihovim zamjenicima.

V
Utvrđuje se da su ispunjeni svi uvjeti za početak
pravovaljanog rada svih 11 izabranih vijećnika,
odnosno zamjenika vijećnika.

II
Potvrđuju se mandati izabranim članovima
Općinskog vijeća i utvrđuje da će dužnost
vijećnika obnašati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vinko Lucić, v.r.,ing.
HDZ
Ivica Mirković
HDZ
Antun Baričić
HDZ
Franjo Stanić
HDZ
Ivan Bošković
HDZ
Stjepan Tolić
Lista grupe birača
Damir Klaić
Lista grupe birača
Ivo Majić
Lista grupe birača
Mirko Milec
HSS
Josip Liović
HDSSB
Marko Kudrić,ing. Lista grupe birača

III
Izabrani član Općinskog vijeća na
kandidacijskoj listi grupe birača, Ivan Kudrić

VI
Zaključak će biti objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/13-02/13
Ur.br. 2178/07-02-13-1
Klakar, 12. lipnja 2013.
VODITELJ,
Nenad Martić,dipl.iur., v.r.

Broj: 13
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15.

16.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Klakar i članka 31. Poslovnika Vijeća općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije” br.12/09. i 6/13.) Općinsko vijeće na 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja 2013.
godine, donijelo je

Na temelju članka 138. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o vodama („N.N.“
br. 56/13.) i članka 29. Statuta općine Klakar
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“
br. 12/09. i 6/13.) Općinsko vijeće općine Klakar na
svojoj 2. sjednici održanoj 24. lipnja 2013.g.
donosi

RJEŠENJE
ODLUKU
o izboru predsjednika i članova
Mandatnog povjerenstva

o izmjeni i dopuni Odluke
o priključenju na komunlane vodne građevine

I
Članak 1.
U Mandatno povjerenstvo izabiru se:
1. Marko Kudrić – za predsjednika,
2. Antun Baričić – za člana,
3. Ivan Bošković – za člana.

U Odluci o priključenju na komunalne
vodne građevine ("Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“ br. 23/13.) u članku 1. stavak 3.
riječi „naknada za priključenje i način plaćanja
naknade za priključenje“ briše se.

II
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu odmah, a objavit će se
u “Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/13-02/12
Ur.br. 2178/07-02-13-1
Klakar, 12. lipnja 2013.

U članku 13. stavak 3. riječi „Odluke iz
stavka 1. sadrži i odredbu i obvezi plaćanja naknade
za priključenje“ briše se.
U stavku 4. riječi „radi donošenja rješenja o
obračunu i naplati naknade za priključenje“ brišu
se.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 3.
Voditelj,
Nenad Martić, dipl.iur., v.r.

V. Naknade za priključenje briše se.
Članak 18. briše se.

Članak 4.
Članak 19. briše se.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1202
Članak 5.

Broj: 13

17.

Članak 20. briše se.

Članak 6.
Članak 21. briše se.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Klakar i članka 5. Statutarne odluke o izmjeni i
dopuni Statuta („Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“ br. 12/09. i 6/13.), Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 2. sjednici održanoj
24. lipnja 2013. godine, donosi

Članak 7.
ODLUKU
Članak 22. briše se.
o traženju pozajmice
u iznosu do 3.000.000,00 kuna
Članak 8.
Članak 23. briše se.

Članak 9.
Članak 24. briše se.
Članak 10.
Članak 25. briše se.
Članak 11.
Članak 26. briše se.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.

Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se traženje
pozajmice u iznosu do 3.000.000,00 kn (tri
milijuna) za potrebe financiranja radova izgradnje
nerazvrstane makadamske ceste Ruščica – Gornja
Bebrina – Klakar dužine 5,3 km, a za koju su
odobrena sredstva iz IPARD programa za Mjeru
301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ uz
sljedeće uvjete.
-

Povlačenje sredstava 1. 7. 2013. iznos do
1.000.000,00 kn;
1. 8. 2013. iznos do 1.000.000,00 kn;
15. 8. 2013. iznos do 1.000.000,00 kn;
Ukupni troškovi financiranja (iznos,
rokovi povlačenja, rokovi povrata, kamate,
naknada) max. do 70.000,00 kn.

Članak 2.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/13-02/21
Ur.br. 2178/07-02-13-1
Klakar, 24. lipnja 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing.str., v.r.

Ovlašćuje se načelnik općine za
potpisivanje ugovora o pozajmici i izvršavanje
ostalih potrebnih poslova, vezanih za dobivanje
pozajmice.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom

Broj: 13
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donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/13-02/17
Ur.br. 2178/07-02-13-1
Klakar, 24. lipnja 2013.

-

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing.str., v.r.

-
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vremenu od 20. 6. 2013.god. do 15. 9. 2013
god.;
Otplata kredita ukupni iznos glavnice
kredita dospijeva na naplatu odjednom na
datum 30. 11. 2013. god.;
Kamatnu stopu 6% godišnje i zakonsku
zateznu kamatu 15,00 % godišnje;
Naknadu za odobrenje jednokratno u visini
0,20% od iznosa iskorištenog odobrenog
kredita;
Sredstva osiguranja naplate 1 Bjanko
mjenica i 1 Zadužnica solemnizirana kod
javnog bilježnika.

Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik općine za
potpisivanje ugovora o kreditu s Raiffeisen bank
Austria d.d. i izvršenje ostalih potrebnih poslova
vezanih za dobivanje kredita.

18.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Klakar i članka 5. Statutarne odluke o izmjeni i
dopuni Statuta („Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“ br. 12/09 i 6/13.), Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 2. sjednici održanoj
24. lipnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o zaduženju za kredit kod
Raiffeisen bank Austria d.d.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/13-02/18
Ur.br. 2178/07-02-13-1
Klakar, 24. lipnja 2013.

Članak 1.
Ovom Odlukom općina Klakar se zadužuje
za kredit kod Raiffeisen Bank Austria d.d. u iznosu
do 3.000.000,00 kn (slovima: tri milijuna kuna) za
financiranje izgradnje nerazvrstane ceste na
području općine Klakar, vezano uz odobrena
sredstva iz IPARD programa za Mjeru 301:
„Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ uz
sljedeće uvjete:
Korištenje kredita: sukcesivno na temelju
zahtjeva općine Klakar, temeljem
dostavljanih ovjerenih situacija, faktura u

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing.str., v.r.
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Broj: 13
Članak 2.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 49/11, 84/11, 90/11.) i članka 29. Statuta
općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“ br. 12/09. i 6/13.) Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 2. sjednici održanoj
24. lipnja 2013.godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnom doprinosu

Odredbe članka 1. ove Odluke primjenjuju
se isključivo samo na zahtjeve podnesene u roku
propisanom Zakonom o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama („NN“ 86/12).

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnom doprinosu objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko – posavske županije“ br.
09/2013.

Članak 4.
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“
br. 24/04, 12/11 i 17/12) u članku 8. iza stavka 3
dodaje se stavak 4 i glasi:
„Za obveznike komunalnog doprinosa koji
legaliziraju stambene objekte, pomoćne građevine:
garaže (koje nisu u sklopu stambenog objekta),
spremišta, šupe, spremišta poljoprivrednih
proizvoda (bez silosa), objekte za držanje stoke i
peradi (štagljevi, svinjci, kokošinjci i dr. koji nisu u
sklopu farme) i druge pomoćne objekte izgrađene
bez građevinske dozvole do 21. 6. 2011. g., a koji
pokrenu postupak za legalizaciju do 30. 6.
2013.godine, komunalni doprinos iznosi 1,00
kn/m3.“
Stavak 4., postaje stavak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/13-02/19
Ur.br. 2178/07-02-13-1
Klakar, 24. lipnja 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing.str., v.r.

Broj: 13
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OPĆINA OPRISAVCI

19.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09,
150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 46.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na 2. sjednici održanoj 9.
srpnja 2013. g. donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za Proračun i
financije općine Oprisavci

1.
2.
3.
4.
5.

STJEPAN NOVOSELOVIĆ, predsjednik
ANTUN JOVIČIĆ, član
FRANJO KLENUK, član
MATEJ KOLOBARIĆ, član
MIJO UREMOVIĆ, član

Članak 2.
Povjerenstvo za Proračun i financije raspravlja o
Proračunu i financijama općine, zauzima stavove,
te daje mišljenje o pitanjima koja se odnose na
Proračun, stanje o prihodima i rashodima općine,
ostalim pitanjima financiranja i financijskog
poslovanja općine

Članak 3.
Članak 1.
U Povjerenstvo za Proračun i financije općine
Oprisavci imenuju se :

Članovi Povjerenstva imenuju se na
vrijeme od četiri godine
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Broj: 13

Članak 4.

Članak 1.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju
se u Proračunu općine Oprisavci.

Stožer zaštite i spašavanja općine
Oprisavci imenuju se:
1.

Članak 5.
2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

3.
4.
5.

KLASA: 023-05/13-01/20
UR. BROJ: 2178/14-01-13-1
Oprisavci, 9. srpnja 2013. g.

6.
7.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

8.
9.

Marija Stojanović, načelnica Stožera,
zamjenica načelnika općine Oprisavci
Franjo Trepšić, zamjenik načelnice,
zapovjednik Vatrogasne zajednice općine
Oprisavci
Ankica Galović, član, adm. tajnica u općini
Oprisavci
Tomislav Sudić, član, predstavnik
Policijske uprave
Zora Dragun Šmital, član, djelatnik
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Dr Sanja Samardžić, dr. opće medicine,
ambulanta Oprisavci
Igor Dorić, dr.vet.med., Veterinarska
ambulanta „Dorić“ Svilaj
Tomislav Zečević, član, komunalni redar u
općini Oprisavci
Zdravko Katalinić, član, član Općinskog
vijeća općine Oprisavci
(član Stožera za zbrinjavanje stanovništva i
evakuaciju)

20.
Članak 2.
Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i
spašavanju („N.N.“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„N.N“ br. 40/08 i 44/08), i članka 32. Statuta
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na 2. sjednici održanoj 9. srpnja
2013.g. donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/13-01/19
UR.BROJ: 2178/14-01/13-1
Oprisavci, 9. srpnja 2013. g.

ODLUKU
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
općine Oprisavci

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

Broj: 13
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Članak 2.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09,
150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 46.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na 2. sjednici održanoj 9.
srpnja 2013.g. donosi
ODLUKU
o isplati novčane pomoći Trpimiru Martiću,
Poljanci k.br. 3 u svrhu sanacije štete od
požara

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava
jednokratnu novčanu pomoć iz Proračuna općine
Oprisavci za 2013.g. u iznosu 10.000,00 kn
(des ettis u ća ku n a) n a ime TRPI M I RA
MARTIĆA, Poljanci k.br. 3 u svrhu sanacije štete
od požara na gospodarskom objektu.

Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke
bit će isplaćena na račun Trpimira Martića,
Poljanci k.br. 3 (broj računa - 23400093210024973/PBZ).

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u
"Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/13-01/21
UR. BROJ: 2178/14-01-13-1
Oprisavci, 9. srpnja 2013.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.
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Broj: 13

OPĆINA ORIOVAC

68.

II

Na temelju članka 32.. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 2. sjednici održanoj 15. 7. 2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i
Poslovnik

I
U Odbor za Statut i Poslovnik izabiru se:
1. Ladislav Pleše
2. Vlatko Klarić
3. Dragica Vučković

- za predsjednika
- za člana
- za člana

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/13-01/53
Urbroj: 2178/10-01-13-1
Oriovac, 15. 7. 2013. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

Broj: 13
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69.

70.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 2.sjednici održanoj 15. 7. 2013.
godine donosi

Na temelju članka 27. st.2. Zakona o zaštiti
od elementarnih nepogoda (N.N. 73/97 i 174/04),
članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na
2.sjednici održanoj 15.7.2013.godine, donosi

RJEŠENJE
ODLUKU
o izboru predsjednika i članova
Odbora za financije i Proračun

o imenovanju Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

I
Članak 1.
U Odbor za financije i Proračun Općinskog vijeća
općine Oriovac izabiru se:
1. Miroslav Maričić
2. Ivan Lalić
3. Mirko Beketić

za predsjednika
za člana
za člana

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/13-01/54
Urbroj: 2178/10-01-13-1
Oriovac, 15. 7. 2013. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda (u daljnjem tekstu
Općinsko povjerenstvo) imenuje se:
1. Pavao Haring
- predsjednik
2. Petar Džinić
- član
3. Zdenko Pavić
- član
4. Damir Vučković
- član
5. Igor Vračić
- član

Članak 2.
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od
četiri godine.

Članak 3.
Sredstva za rad Općinskog povjerenstva iz članka
1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu općine.

Članak 4.
Sredstva za uklanjanje i ublažavanje posljedica
elementarnih nepogoda osiguravaju se iz
Proračuna općine.
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Članak 5.

Broj: 13

71.

Općinsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Utvrđuje štetu za područje općine, te
organizira i usklađuje njezinu procjenu,
Surađuje sa Županijskim povjerenstvom,
Potvrđuje štetu, za čije otklanjanje,
odnosno ublažavanje se odobravaju
sredstva iz Proračuna općine,
Državnom povjerenstvu predlaže
odobrenje žurne pomoći prema žurnom
postupku, na temelju izvješća i mišljenja
Županijskog povjerenstva,
Daje podatke za proglašenje elementarne
nepogode,
Županijskom povjerenstvu prijavljuje
štetu prema redovitu postupku,
Za Općinsko vijeće
i Županijsko
povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i
utrošku sredstava pomoći.

Članak 6.

Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10), članka 6. i članka 10. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (N.N. br. 40/08 i 44/08), te članka 32.
Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 07/13),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 2. sjednici
održanoj 15.7.2013.godine donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja općine Oriovac

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i
spašavanja za područje općine Oriovac radi
koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i
spašavanja (u daljnjem tekstu: Stožer).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/13-01/52
Urbroj: 2178/10-01-13-1
Oriovac, 15. 7. 2013. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

Članak 2.
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo
koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i
spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik
općine.
Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu,
putem nadležnog Županijskog centra 112.
Stožerom rukovodi načelnik općine.

Članak 3.
U Stožer iz članka 1. ove Odluke imenuje se:
1.
2.
3.

Jadranko Mličević - za načelnika Stožera
Ivan Lalić - za zamjenika načelnika Stožera
Antun Jošić - član Stožera za protupožarnu
zaštitu

Broj: 13
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Pavao Haring
član Stožera
za
komunalne djelatnosti
Ivica Terzić - predstavnik Policijske uprave
Željko Valešić - predstavnik Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje
Dr.Mithad Zukanović - član Stožera za
medicinsko zbrinjavanje
Zvonimir Matijević - član Stožera za
veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju
Vladimir Tekić - član Stožera za
zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju
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72.

Na temelju članka 36. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br.10/09 i 07/13) Općinsko vijeće općine
Oriovac na 2.sjednici održanoj 15.7.2013.godine
donosi
ODLUKU
o naknadi za nazočnost na sjednicama

Članak 4.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe
Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel općine
Oriovac.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina, te uvjeti i način
stjecanja prava na naknadu troškova za nazočnost
sjednicama Općinskog vijeća općine Oriovac.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o osnivanju i imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/09 i 02/10).
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/13-01/50
Urbroj: 2178/10-01-13-1
Oriovac, 15. 7. 2013. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

Članak 2.
Pravo na naknadu ostvaruju članovi Općinskog
vijeća općine Oriovac, te dužnosnici i djelatnici
Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac.

Članak 3.
Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu
u iznosu od 150,00 kuna neto po nazočnosti
sjednici Općinskog vijeća.

Članak 4.
Dužnosnici i djelatnici Jedinstvenog upravnog
odjela koji su po pozivu dužni nazočiti sjednicama
Općinskog vijeća općine Oriovac imaju pravo na
naknadu u iznosu od 150,00 kuna neto ukoliko se
sjednica održava izvan radnog vremena.

Članak 5.
Sredstva za isplatu naknade troškova propisanih
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ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna
općine Oriovac.
Isplatu naknade propisane ovom Odlukom
isplaćuje Jedinstveni upravni odjel na temelju
službene evidencije nazočnosti sjednicama.

Broj: 13

sredstvima općine Oriovac, koja se vode u PBZ
Slavonski Brod, imenuju se:
1.
2.
3.

Antun Pavetić
Jadranko Mličević
Ankica Milković

Članak 6.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/13-01/51
Urbroj: 2178/10-01-13-1
Oriovac, 15. 7. 2013. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/13-01/59
Urbroj: 2178/10-01-13-1
Oriovac, 15. 7. 2013. godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

73.
74.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na
2.sjednici održanoj 15. 7. 2013. godine, donosi

Na temelju članka13. stavak 1. Zakona o
pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13) i
članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na
2.sjednici održanoj 15. 7. 2013. godine donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o pravu raspolaganja novčanim sredstvima
općine Oriovac

o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.
Članak 1.
Ovom Odlukom za raspolaganje novčanim

Određuje se Darija Jandik, administrativna
tajnica
kao službena osoba mjerodavna za

Broj: 13
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rješavanje ostvarivanja prava
na pristup
informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za
informiranje).
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informiranje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 24/04).
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Članak 2.
Službenik za informiranje obavlja sljedeće
poslove:
obavlja poslove redovitog objavljivanja
informacija, kao i rješavanja pojedinačnih
zahtjeva za pristup informacijama i
ponovne uporabe informacija,
unapređuje način obrade, objavljivanja i
čuvanja informacija koje su sadržane u
službenim dokumentima koji se odnose na
rad tijela javne vlasti,
osigurava neophodnu
pomoć
podnositeljima zahtjeva u vezi s
ostvarivanjem prava utvrđenih ovim
Zakonom.

Članak 3.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na
pristup informaciji podnošenjem usmenog ili
pisanog zahtjeva općini Oriovac.

Članak 4.
Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na
pristup informaciji može se podnijeti putem pošte
na adresu:
OPĆINA ORIOVAC
TRG HRVATSKOG PREPORODA 1
35250 ORIOVAC
ili se može dostaviti neposredno u općinu Oriovac.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o određivanju službenika za

Klasa: 022-01/13-01/55
Urbroj: 2178/10-01-13-1
Oriovac, 15. 7. 2013. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

75.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 2. sjednici održanoj 15. 7. 2013.
godine donosi
ODLUKU
o stambenom zbrinjavanju hrvatskog
branitelja, HRVI Ivana Vrhoveca

Članak 1.
Općina Oriovac dodjeljuje Ivanu Vrhovecu
hrvatskom branitelju i HRVI iz Oriovca, Luke Ilića
2, stan u vlasništvo, na istoj adresi:
Luke Ilića 2, upisan u PU 49 z.k.ul.993,
K.O. Oriovac, a koji se sastoji od dvije sobe,
kuhinje, ostave, kupaonice i hodnika u ukupnoj
površini od 55,48 m2, koji se nalazi u zgradi
sagrađenoj na k.č.be. 2481 u Oriovcu, Luke Ilića 2.

Članak 2.
Ivan Vrhovec preuzima otplatu zaloga na stanu

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1214

upisanom u odjeljku AII za preostali dug u
obrocima.

Članak 3.
Sve ostale odredbe regulirat će se Ugovorom za čije
se potpisivanje ovlašćuje načelnik općine Oriovac.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Broj: 13
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/13-01/56
Urbroj: 2178/10-04-13-1
Oriovac, 15. 7. 2013. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.

Broj: 13
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OPĆINA PODCRKAVLJE

10.

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ br. 77/04., 79/07.,
38/09 i 127/10.), članka 5. Pravilnika o mobilizaciji
i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ br. 40/08. i 44/08) i članka 32.
st. 1. toč. 20. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), na
prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće
općine Podcrkavlje na svojoj 2. sjednici održanoj
11. 7. 2013. godine donijelo je:

stručno, operativno i koordinativno tijelo za
pripremu akcija u slučaju katastrofe.
U Stožer zaštite i spašavanja općine Podcrkavlje
imenuju se:
1.

VLADO TADIJANOVIĆ, načelnik
Stožera
(zamjenik općinskog načelnika)

2.

DAMIR MILETIĆ, zamjenik načelnika
Stožera

3.

IVAN VULETA, član
(zapovjednik vatrogasne postrojbe)

ODLUKU
4. MILKICA LIPOVAC, član
(predstavnik komunalnog poduzeća)

o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
općine Podcrkavlje

5. IVAN ARAČIĆ, član
(predstavnik Policijske uprave)
Članak 1.
6.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje imenuje
Stožer zaštite i spašavanja općine Podcrkavlje kao

ŽELJKO VALEŠIĆ, član
(predstavnik Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje)
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7.

MARIJANA MAJER, član
(predstavnik Doma zdravlja)

8.

DARKO MIROSAVLJEVIĆ, član
(predstavnik veterinarske službe)

9.

JASNA TERZIĆ, član
(predstavnik škole)

10.

ĐURO ŠTIVIĆ, član
(predstavnik LU DILJ Podcrkavlje)

11.

MIŠO HIP, član
(službenik Jed. upravnog odjela općine
Podcrkavlje)

Načelnik Stožera imenovan je sukladno članku 5.
stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja, a ostali
članovi sukladno članku 9. stavak 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju i članka 5. stavak 2. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja.

Članak 2.
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini
općine Podcrkavlje rukovodi i koordinira općinski
načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i
spašavanja.
U katastrofalnim i velikim nesrećama općinski
načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama
zaštite i spašavanja na razini općine Podcrkavlje.

Broj: 13
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODRKAVLJE
KLASA: 810-01/13-01/15
URBROJ: 2178/13-01-13-1
Podcrkavlje, 11. 7. 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
DAMIR MILETIĆ, ing., v.r.

11.

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o
zaštiti od elementarnih nepogoda («Narodne
novine» br. 73/97.) i članka 32. stavka 1. točke 21.
Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 4/13.), Općinsko
vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 2. sjednici
održanoj 11. srpnja 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 3.
Članak 1.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja općine Podcrkavlje, KLASA: 81001/09-01/3, UR.BROJ: 2178/13-01-09-8 od 02.
srpnja 2009.

U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda imenuju se:
1.
2.
3.
4.

VLADO TADIJANOVIĆ, predsjednik
TO M O S A M A R D Ž I J A , z a m j e n i k
predsjednika
MIRKO OREŠKOVIĆ, član
GORAN ANDRIĆ, član

Broj: 13
5.
6.
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MARIO LOVRIĆ, zamjenik člana
ŽELJKO MEDIĆ, zamjenik člana
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Članak 6.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda imenuje se na vrijeme od
četiri godine.

Stručne, administrativno-tehničke i druge uvjete za
rad Povjerenstva za procjenu šteta osigurava
Jedinstveni upravni odjel općine, a sredstva za rad
osiguravaju se u Općinskom proračunu.

Članak 2.

Članak 7.

Elementarnu nepogodu za područje općine
Podcrkavlje na prijedlog općinskog načelnika
proglašava župan Brodsko-posavske županije.

Danom stupanja na snagu ove Odluke razrješuju se
dužnosti predsjednika, zamjenika i članovi
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda imenovani Odlukom o imenovanju
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda („Službeni vjesnik
Brodsko - posavske županije“ br. 9/09).

Članak 3.
Štetu od elementarne nepogode prijavljuju fizičke i
pravne osobe na propisanom obrascu EN-P odmah
ili u najkraćem roku, a najkasnije u roku osam dana
od nastanka štete.
Obrasci se dostavljaju Općinskom povjerenstvu za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda putem
urudžbenog zapisnika općine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Članak 4.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

Povjerenstvo za procjenu šteta:
procjenjuje štete od elementarnih
nepogoda na području općine Podcrkavlje
izrađuje izvješće o procjeni šteta na
području općine, te ga dostavlja
Županijskom povjerenstvu za procjenu
šteta
obavlja i druge poslove u svezi procjene
šteta po naputku Županijskog povjerenstva
i načelnika općine.

Članak 5.
Da bi Povjerenstvo pravovaljano moglo obavljati
svoj posao mora biti nazočno najmanje tri člana
Povjerenstva.

Članak 8.

Klasa: 320-01/13-01/17
Urbroj: 2178/13-01-13-1
Podcrkavlje, 11. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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12.

Broj: 13
Članak 5.

Na temelju članka 138. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o vodama
(„Narodne novine“ br. 56/13.), članka 57. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva („Narodne novine“ br.
56/13.) i očitovanja Ministarstva poljoprivrede,
Uprave vodnog gospodarstva KLASA: 325-01/1301/131 URBROJ: 525-12/0921-13-2 od 28. 5.
2013., Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na
svojoj 2. sjednici održanoj dana 11. 7. 2013. donosi
ODLUKU

U podnaslovu prije članka 27. rimski broj „VI“
zamjenjuje se rimskim brojem V.

Članak 6.
U podnaslovu prije članka 28. rimski broj „VII“
zamjenjuje se rimskim brojem VI.

Članak 7.
U podnaslovu prije članka 29. rimski broj „VIII“
zamjenjuje se rimskim brojem VII.

o izmjenama i dopunama Odluke o
priključenju na komunalne vodne građevine
Prijelazne i završne odredbe
Članak 1.

Članak 8.

U Odluci o priključenju na komunalne vodne
građevine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 18/11.),
u članku 9. stavku 2. riječi „Kod razdvajanja ne
plaća se naknada za priključenje jedinici lokalne
samouprave., brišu se.

Svi upravni postupci pokrenuti prije 18. svibnja
2013. za obračun i naplatu naknade za priključenje
dovršit će se sukladno odredbama Zakona o
vodama („NN“ 153/09. i 130/11.) i Zakona o
financiranju vodnog gospodarstva („NN“ 153/09.)
i Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine „Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 18/11.).

Članak 2.
U članku 13. stavak 3. i stavak 4. brišu se.

Članak 3.

Nakon 18. svibnja 2013. ne postoji mogućnost
obračuna naknade za priključenje na komunalne
vodne građevine, a ukoliko je stranka podnijela
zahtjev za priključenje nakon 18.5.2013. i platila
naknadu za priključenje, ista će joj biti vraćena
odmah po stupanju ove Odluke na snagu.

Podnaslov prije članka 18. „V. NAKNADA ZA
PRIKLJUČENJE“, briše se.
Članak 9.
Članak 4.
Članci 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. i 26. brišu
se.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Broj: 13
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 363-01/11-01/13
URBROJ: 2178/13-01-13-6
Podcrkavlje, 11. 7. 2013.

ozakonjuje unutar ili izvan granica građevinskog
područja, utvrđuje se visina komunalnog doprinosa
i to:
1.

za zgradu stambene namjene 3,00 kn/m3,

2.

za zgrade industrijske, odnosno
gospodarsko-proizvodne namjene,
poslovni prostori kao što su trgovina,
uslužne djelatnosti i sl. 1,00 kn/m3,

3.

za zgrade poljoprivredne namjene,
uključivo ribarstvo i akvakulturu 1,00
kn/m3, odnosno 1,00 kn/m2 tlocrtne
površine za otvorene građevine ribarstva i
akvakulture,

4.

za sve ostale zgrade koje se koriste za druge
namjene i ostale građevine (garaže i ostale
zgrade i građevine koje nisu obuhvaćene
točkom 1., 2. i 3.) 1,00 kn/m3.“

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

13.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („N.N.“ br. 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12), a u svezi sa
člankom 22. Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama („N.N.“ 86/12) i članka 32.
stavka 1. točke 21. Statuta općine Podcrkavlje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br. 4/13.), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na
svojoj 2. sjednici održanoj dana 11. 7. 2013. donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni
vjesnik Brodsko - posavske županije“ 13/04 i
17/04)
iza članka 14. dodaje se novi članak 14. a koji
glasi:
„Za obveznike komunalnog doprinosa koji
ozakonjuju nezakonito izgrađene zgrade, neovisno
o zoni u općini iz članka 6. Odluke o komunalnom
doprinosu i neovisno o tome da li se zgrada
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Članak 2.
Iza članka 14. a dodaje se članak 14. b koji
glasi:
„Obveznici plaćanja komunalnog doprinosa,
obračunati komunalni doprinos iz članka 1. ove
Odluke mogu platiti obročno na zahtjev
podnositelja zahtjeva pod uvjetom da ukupan
obračunati komunalni doprinos nije manji od
1.500,00 kuna.“
„Obročno plaćanje odobrava se najduže na rok
otplate do 12 mjeseci s tim da I. rata iznosi 30%
obračunatog komunalnog doprinosa, a preostale
rate pojedinačno ne mogu biti manje od 300,00
kuna.“

Članak 3.
Iza članka 14. b dodaje se članak 14. c koji glasi:
„Odredbe članka 1. i 2. ove Odluke primjenjuju se
isključivo samo na zahtjeve podnijete do roka
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propisanog Zakonom o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama („Narodne Novine“ br.
86/12).“

Broj: 13
Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.

Članak 4.
Postupci započeti do stupanja na snagu ove
Odluke, za koje je podnijet zahtjev za obračun
komunalnog doprinosa a u kojima nije donijeto
rješenje o komunalnom doprinosu u postupku
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada iz
članka 1. i 2. ove Odluke, nastavit će se i dovršit
prema odredbama ove Odluke.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 944-10/04-01/10
URBROJ: 2178/13-01-13-3
Podcrkavlje, 11. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

Broj: 13
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OPĆINA SIKIREVCI

15.

Na temelju članka 3. st. 2. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
(”Narodne novine” broj 33/01, 10/02, 155/02,
45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst i
109/07). članka 87. Zakona o lokalnim
izborima (”Narodne novine” br. 144/12), članka
33. Statuta općine Sikirevci (”Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 10/09) i
izvješća Mandatne komisije od 14. lipnja 2013.
godine, Općinsko vijeće općine Sikirevci na
svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj 14.
lipnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o verifikaciji mandata članovima
Općinskog vjeća općine Sikirevci

Članak 1.
Verificira se mandat u trajanju od četiri
godine sljedećim članovima Općinskog vijeća
općine Sikirevci:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Josip Galovic,
Ivan Ivešic,
Josip Živic,
Ivica Jaric,
Mato Camber,
Ivica Nikolic,
Mato Civic,
Mato Jaric,
Mijo Jaric,
Stjepan Rakitic,
Ivan Doric.

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
Klasa : 021-05/13-01/3
Urbroj: 2178/26-02-13-1
Sikirevci, 14. lipnja 2013.
Ovlašteni predsjedatelj
Predstojnik Ureda državne uprave u
Brodsko-posavskoj županiji
Nenad Martić, dipl.iur., v.r.
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Broj: 13

16.

17.

Na temelju članka 87. Zakona o lokalnim
izborima („Narodne Novine“ br. 144/12) , te članka
45. Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije“ br. 3/13, članka 16.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Sikirevci
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“
br. 10/09.) Općinsko vijeće općine Sikirevci na
svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj 14.
lipnja 2013. donosi:

Na temelju članka 33. i 34. Statuta općine
Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko –posavske
županije“ br. 3/13.) i članka 10. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Sikirevci („Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/9.)
Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 2.
konstituirajućoj sjednici održanoj 12. srpnja 2013.
g. donosi:
RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Sikrevci

o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije
I.
Članak 1.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća općine
Sikirevci za mandatno razdoblje Općinskog
vijeća općine Sikirevci biraju se:
1.
Stjepan Rakitić – predsjednik
2.
Mijo Jarić – član
3.
Mato Čamber – član

Ivan Ivešić (HDZ) izabire se za predsjednika
Općinskog vijeća općine Sikirevci.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
Klasa: 021-05/13-01/1
Urbroj: 2178/26-02-13-1
Sikirevci, 14. lipnja 2013.god.
Ovlašteni predsjedatelj
Predstojnik Ureda državne uprave u
Brodsko-posavskoj županiji
Nenad Martić, dipl.iur., v.r.

Klasa: 021-05/13-01/4
Urbroj: 2178/26-02-13-1
Sikirevci, 12. srpnja 2013.
Predsjedavajući:
Josip Galović, v.r.

Broj: 13
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18.

19.

Na temelju članka 33. i 34. Statuta općine
Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko –posavske
županije“ br. 3/13.) i članka 10. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Sikirevci („Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/9.)
Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 2.
konstituirajućoj sjednici održanoj 12. srpnja 2013.
g. donosi:
RJEŠENJE

Na temelju članka 87. Zakona o lokalnim
izborima („Narodne Novine“ br. 144/12) , te članka
43. Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije“ br. 3/13, članka 17.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Sikirevci
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“
br. 10/09.) Općinsko vijeće općine Sikirevci na
svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj 14.
lipnja 2013. donosi:

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Sikrevci

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za
izbor i imenovanja

I.
Stjepan Rakitić (SU) izabire se za potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Sikirevci.

Članak 1.
U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
općine Sikirevci za mandatno razdoblje Općinskog
vijeća općine Sikirevci biraju se:

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
Klasa: 021-05/13-01/5
Urbroj: 2178/26-02-13-1
Sikirevci, 12. srpnja 2013.

1.
2.
3.
4.
5.

Ivan Ivešić – predsjednik
Ivica Nikolić – član
Stjepan Rakitić – član
Mato Jarić – član
Josip Živić - član

Članak 2.
Predsjedavajući:
Josip Galović, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
Klasa: 021-05/13-01/2
Urbroj: 2178/26-02-13-1
Sikirevci, 14. lipnja 2013.god.
Ovlašteni predsjedatelj
Predstojnik Ureda državne uprave u
Brodsko-posavskoj županiji
Nenad Martić, dipl.iur., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1224

Broj: 13

OPĆINA
VELIKA KPOPANICA

12.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Velika Kopanica («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» 09/09,5/13.) članovi
Općinskog vijeća općine Velika Kopanica su na 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 13. lipnja 2013.
godine donijeli

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije

1. Dragan Babić (Grupa birača) - za
predsjednika,
2. Slaven Vidaković (HDZ) - za člana,
3. Ivica Pandurević (Grupa birača) - za člana.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
Klasa:021-01/13-01/1
Ur.broj:2178/12-03-13-5
Velika Kopanica, 13. lipnja 2013.g.

I
U Mandatnu komisiju izabiru se:

PREDSJEDATELJ,
Dalibor Bošnjaković,dipl. iur., v.r.

Broj: 13
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13.

14.

Na temelju članku 32. Statuta općine
Velika Kopanica «Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br.09/09,05/13»), članovi
Općinskog vijeća na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća, održanoj 13. lipnja 2013.godine
donose:

Na temelju članku 32. Statuta općine
Velika Kopanica «Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br.09/09,05/131»), članovi
Općinskog vijeća na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća, održanoj 13. lipnja 2013.godine
donose:

RJEŠENJE
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Velika Kopanica

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Velika Kopanica

I
I
Marica Hosu izabire se za predsjednicu
Općinskog vijeća općine Velika Kopanica.

Marijana Matijević izabire se za
potpredsjednicu Općinskog vijeća općine Velika
Kopanica.

II
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
Klasa:021-01/13-01/1
Ur.broj:2178/12-03-13-3
Velika Kopanica, 13. lipnja 2013.g.
PREDSJEDATELJ,
Marica Hosu, v.r.

Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
Klasa:021-01/13-01/1
Ur.broj:2178/12-03-13-2
Velika Kopanica, 13. lipnja 2013.g.
PRESJEDATELJ,
Marica Hosu, v.r.
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15.

Na temelju članka 6. stavak 3. i 4. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i
spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07), članka
10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne
novine« broj 40/08, 44/08), Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica na 2. sjednici održanoj 12. srpnja
2013. godine, donijelo je:

Broj: 13

7.

Josip Buljan, V. Nazora 5, V. Kopanica
mob.098/652-200, 477-193, član Stožera
za medicinsko zbrinjavanje,

8.

Mario Kucjenić, V. Nazora 8, Stari
Perkovci mob.091/239-8803, član Stožera
za veterinarsko zbrinjavanje i sanaciju

9.

Suzana Matasović, Gorjanci 32, V.
Kopanica, mob.098/987-8841, 476-212,
članica Stožera za zbrinjavanje
stanovništva i evakuaciju.

ODLUKU
o imenovanju članova
Stožera za zaštitu i spašavanja općine Velika
Kopanica

I
U Stožer za zaštitu i spašavanje općine Velika
Kopanica imenuju se:
1.

2.

3.

4.

Jozo Jurkić, V. Nazora 33, V. Kopanica,
mob.099/279-7166, načelnik Stožera,
091/502-2604
Dragan Babić, Trg P. Trojstva 8, V.
Kopanica mob.098/354-124, zamjenik
načelnika Stožera,
Antun Petrašević, Šamačka 54, V.
Kopanica mob.091/504-1899,476-047,
član Stožera za protupožarnu zaštitu,
Željko Butorac, I. Filipovića 10, V .
Kopanica mob.099/4333-722, član
Stožera za komunalne djelatnosti,

5.

Branko Jurič, Josipa Gola 2, Vrpolje,
mob. 098/914-4379,
predstavnik
Policijske uprave,

6.

Zora Dragun-Šmital, Osijek, Podravska
16, mob.091/591-9843, posao 416-707,
stan.031/375-136, predstavnica PU za
zaštitu i spašavanje,

II
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o osnivanju i imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br.3/2010.).

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa:810-01/13-01/15
Urbroj:2178/12-03-13-01
Velika Kopanica,12. 7.2013.g.
Predsjednica
Općinskog vijeća
Marica Hosu, v.r.

Broj: 13

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1227

16.

17.

Na temelju članku 32. Statuta općine
Velika Kopanica «Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br.09/09,05/13»), članovi
Općinskog vijeća na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća, održanoj 13. lipnja 2013.godine
donose:

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj 28/10.) i članka 32. Statuta
općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", broj 9/09, 05/13),
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 2.
sjednici održanoj dana 12. srpnja 2013. godine,
donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Komisije za izbor i imenovanje

ODLUKU
o određivanju naknade za rad zamjenika
načelnice općine Velika Kopanica koji dužnost
obavlja bez zasnivanja radnog odnosa

I
U Komisiju za izbor i imenovanja izabiru se:

Članak 1.
1. Darko Mandura (Grupa birača),
2. Vesna Vidić (Grupa birača),
3. Mario Jurić (Grupa birača),
4. Jelena Mijatović (HDSSB),
5. Zvonimir Šimunović (HDZ).

Ovom Odlukom uređuju se prava na naknadu
zamjeniku općinske načelnice općine Velika
Kopanica koji dužnost obavlja bez zasnivanja
radnog odnosa.

Članak 2.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
Klasa:021-01/13-01/1
Ur.broj:2178/12-03-13-4
Velika Kopanica, 13. lipnja 2013.g.
PREDSJEDATELJ,
Marica Hosu, v.r.

Zamjenik načelnice za vrijeme obavljanja
dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa, ostvaruje
pravo na naknadu. Naknada iz st.1. ovoga članka
isplaćuje se na teret Proračuna općine Velika
Kopanica.

Članak 3.
Visina naknade za zamjenika načelnice
općine Velika Kopanica iznosi 2.000,00 kuna neto.

Članak 4.
Rješenje o naknadi općinskog zamjenika
načelnice donosi pročelnik-tajnik općine Velika
Kopanica.
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Broj: 13

Članak 5.

ODLUKU

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o naknadi za volonterski rad
zamjenika načelnika općine Velika Kopanica
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br.21/2010).

o usvajanju Plana civilne zaštite općine
Velika Kopanica

Članak 6.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica
usvaja Plan civilne zaštite općine Velika Kopanica.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, s primjenom od 23. 5. 2013 g., dana
objave izbornih rezultata, a objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa:021-01/13-01/2
Ur.broj:2178/12-03-13-01
Velika Kopanica,12. srpnja 2013.g.

Članak 2.

Klasa:810-01/10-01/13
Ur.broj:2178/012-03-10-2
Velika Kopanica, 14. ožujka 2013.g.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Hosu, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r.

18.

19.

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju („Narodne novine br.
174/04,79/07,38/09 i 127/10) članka 2. Pravilnika
o metodologiji za izradu Procjene ugroženosti i
Planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br.
38/08), te članka 32. Statuta općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09), Općinsko vijeće općine Velika
Kopanica na 42 sjednici održanoj 14..ožujka
2013.godine, donosi:

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br.
19/2013-pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta
općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 09/09, 05/2013)
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 2.
sjednici održanoj 12. srpnja 2013.g. donijelo je

Broj: 13
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ODLUKU

Članak 4.

o naknadi troškova za rad vijećnicima
Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela

Naknade iz članka 3. ove Odluke obračunavaju se i
isplaćuju na temelju potvrde za isplatu naknade za
prisustvovanje sjednicama, a koju ovjerava
potpisom predsjednik tijela. Ako osobe iz članka 3.
ove Odluke, koje ostvaruju pravo na naknadu
troškova, istog dana sudjeluju u radu više tijela,
ostvaruje pravo na isplatu naknade samo za
sudjelovanje u radu jednog tijela.

Članak 1.
Odlukom o naknadi troškova za rad vijećnicima
Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela (u tekstu
koji slijedi: Odluka), određuje se naknada troškova
za rad u pojedinom tijelu, uvjeti pod kojima se
ostvaruje pravo na naknadu, način na koji se
naknada isplaćuje, kao i druga pitanja vezana uz
naknadu troškova za rad.

Članak 5.

Članak 2.

Općinski načelnik, koji svoju dužnost obavlja
profesionalno, ne ostvaruje pravo na naknadu
troškova za sudjelovanje u radu tijela za vrijeme
radnog vremena.

U smislu članka 1. ove Odluke naknada troškova
za rad pripada:

Članak 6.

1
2

3
4

vijećnicima Općinskog vijeća,
članovima radnih tijela Općinskog vijeća
(povjerenstva, komisije, odbori, Socijalno
vijeće i dr.),
izvršnom tijelu općine (općinska načelnica
i zamjenik općinske načelnice)
službenicima Jedinstvenog upravnog
odjela kada sjednicama prisustvuju izvan
radnog vremena.

Pravo na naknadu troškova za rad članovi
Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela ostvaruju
kada su prisutni sjednici tijela kojeg su članovi.

Članak 3.

Članovi Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela
kad se upućuju na službeno putovanje u zemlji ili
inozemstvu imaju pravo na dnevnicu kao i na
naknadu troškova za korištenje privatnog
automobila u službene svrhe, a prema propisima
koji uređuju naknade za službena putovanja za
korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog
proračuna

Članak 7.
Sredstva za naknade utvrđene ovom Odlukom
osiguravaju se u Proračunu općine Velika
Kopanica. Isplata naknade vrši se tromjesečno, na
temelju potvrde o prisustvovanju sjednicama, na
žiro-račun korisnika naknade.

Naknada troškova za rad isplaćuje se po sjednici
u neto iznosu, kako slijedi:
Članak 8.
1. članovima Općinskog vijeća 250,00 kuna
2. članovima radnih tijela 200,00 kuna
3. izvršnom tijelu općine- općinskom načelniku i
zamjeniku općinskog načelnika 200,00 kuna
4. službenicima 200,00 kuna

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o naknadi troškova za rad članovima
Općinskog poglavarstva, vijeća i njihovih radnih
tijela ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 11/08).
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Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
"Službenom vjesniku Brodsko posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 021-01/13-01/ 4
UR.BR: 2197/03-1-13-01
Velika Kopanica, 13. srpnja 2013.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marica Hosu, v.r.

Broj: 13

Velika Kopanica, radi što boljeg očuvanja javnih
površina i održavanja čistoće u naseljima.
(2)
Ova Odluka sadrži odredbe:
o uređenju naselja,
o održavanju čistoće, čuvanju javnih
površina i njihovom izvanrednom
korištenju,
o sakupljanju, odvozu i postupanju s
komunalnim otpadom,
o uklanjanju snijega i leda,
o držanju stoke,
o dezinsekciji i deratizaciji,
o zbrinjavanju otpadnih voda i odvodnja s
javnih površina,
o uklanjanju protupravno postavljenih
predmeta i objekata,
o održavanju i zaštiti nerazvrstanih cesta i
poljskih putova,
o provođenju nadzora nad izvršenjem ove
Odluke,
kaznene odredbe.

20.
Članak 2.
Na temelju članka 16. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"
broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11), te članka 32. Statuta
općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 9/09 i 5/13),
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj
2. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2013. godine,
donosi

(1)
Odredaba o komunalnom redu dužni su se
pridržavati svi stanovnici općine, svi vlasnici,
korisnici, pravni sljedbenici, najmoprimci ili
ovlaštenici prava korištenja zemljišta na području
općine, poduzeća,
ustanove, te druge pravne i fizičke osobe s područja
općine Velika Kopanica, kao i fizičke i pravne
osobe koje se privremeno nalaze na području
općine, te osobe u tranzitu.

ODLUKU
II.UREĐENJE NASELJA
o komunalnom redu na području općine Velika
Kopanica

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

(1)
Ovom Odlukom propisuje se komunalni
red i mjere za njegovo provođenje na području
općine

Članak 3.
(1)
O uređenju naselja brinu se:- vlasnici,
korisnici, te pravni sljedbenici stambenih
građevina i građevinskih posjeda,
- vlasnici i korisnici drugih nekretnina na području
općine,
- vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta,
- javna poduzeća,
- trgovačka društva,
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- ustanove,
- udruženja građana.
Članak 4.
(1)
Naselja na području općine moraju biti
uređena. Stambeni i poslovni objekti kao i objekti
javne
namjene koji se stalno ili povremeno koriste,
obilježavaju se brojevima. Obilježavanje se vrši od
trajnog
materijala arapskim brojevima.
(2)
Pod uređivanjem naselja smatra se
uređivanje vanjskih dijelova građevina, uređenje
uličnih ograda, vrtova, dvorišta i sličnih površina,
te izloga, uređivanje javne rasvjete, komunalnih
objekata, uređaja i komunalno-urbane oprema u
općoj upotrebi, autobusnih stajališta, postavljanje
spomenika, održavanje i korištenje reklama,
natpisa i sl.

Članak 5.
(1)
Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih i
drugih zgrada i prostora dužni su građevine
koristiti sukladno njihovoj namjeni, brinuti se o
urednom i estetskom vanjskom izgledu, čistoći
uličnih terasa, balkona,
lođa, prostora, roleta i naprava na vanjskim
dijelovima zgrada koje koriste.
(2)
Vlasnik građevine mora postaviti pločicu s
kućnim brojem sukladno rješenju o određivanju
kućnog broja najkasnije do početka korištenja
građevine.
(3)
Zastave, transparenti ili drugi prigodni
natpisi i ukrasi koji se vješaju ili postavljaju na
zgradama
moraju biti čisti i uredni, te se moraju ukloniti
odmah nakon prestanka razloga zbog kojeg su
izvješeni ili postavljeni, a najkasnije u roku od 3
dana.
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izrađene od bodljikave žice, šiljaka i sl. Bodljikava
žica ili šiljci mogu se postaviti samo na visinu iznad
180 cm tako da ne predstavljaju opasnost od
ozljeda.
(2)
Vlasnici i korisnici zemljišta neposredno
uz javne površine moraju ograde i potporne zidove
održavati i obnavljati tako da ne predstavljaju
opasnost za prolaznike i imovinu.

Članak 7.
(1)
Pravne i fizičke osobe dužne su imati na
zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor koji koriste
odgovarajući natpis (naziv ili tvrtku).
(2)
Natpis mora biti čitljiv, tehnički i estetski
oblikovan, jezično ispravan i uredan. Pravne i
fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su
svoje natpise redovito održavati, čistiti i držati u
urednom i ispravnom stanju.
(3)
Svaki kvar na svjetlećim natpisima mora se
ukloniti najkasnije u roku od 15 dana od dana
prestanka
obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenje iz zgrade.
(4)
O uklanjanju neurednog i neispravnog
natpisa odlučuje komunalni redar, ukoliko to nije
učinio vlasnik ili korisnik u propisanim rokovima.

Članak 8.
(1)
Reklame, reklamne ploče i konstrukcije,
zastave na jarbolu, oglasni stupovi, izložbeni
ormarići,
transparenti i drugi prigodni natpisi i ukrasi mogu
se postaviti jedino uz odobrenje Jedinstvenog
upravnog odjela općine Velika Kopanica.
(2)
Predmeti iz stavka 1. ovog članka svojim
oblikom i položajem ne smiju zatvarati vidik niti na
bilo koji način ugrožavati sigurnost vozila i
pješaka.

Članak 9.
Članak 6.
(1)
Ograde uz javne površine moraju biti
izrađene tako da se uklapaju u okoliš, a ne smiju biti

(1)
Izlozi koji služe izlaganju robe s pogledom
na javnu prometnu površinu, moraju biti izrađeni
od kvalitetnog materijala i obrađeni na način koji
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odgovara suvremenim tehničkim dostignućima, a u
skladu s izgledom zgrade i okoliša, te se moraju
redovito uređivati, čistiti i održavati, osobito za
dane državnih praznika i blagdana, te prigodom
značajnih političkih, privrednih i kulturnih
manifestacija.

Članak 10.
(1)
Zabranjeno je vješanje robe i drugih
prodajnih predmeta na prozore i vrata lokala, te na
okvire izloga i pročelja zgrada, kao i izlaganje tih
predmeta izvan lokala bez posebnog odobrenja
nadležne službe općine Velika Kopanica.
(2)
Skladišni prostor pravne ili fizičke osobe,
na otvorenom moraju biti estetski uređeni ili
sklonjeni od pogleda s ulične strane.

Članak 11.
(1)
Postavljanje plakata, oglasa i sličnih
objava dozvoljeno je samo u oglasnim ormarićima,
na oglasnim stupovima, panoima i na ostalim
mjestima koja su predviđeni za tu svrhu, a iznimno
za određenih manifestacija,
Jedinstveni upravni odjel općine Velika Kopanica
može odobriti isticanje plakata i na drugim
mjestima.
(2)
Nakon prestanka svrhe objave, plakate
uklanja pravna ili fizička osoba koja ih je postavila,
odnosno čija se priredba, proizvod ili promidžba
oglašuje, a najkasnije u roku od 3 dana i to na
vlastiti trošak.
(3)
Nije dozvoljeno postavljanje plakata,
oglasa i sličnih objava na zaštitno staklo oglasnih
ormarića.

Članak 12.
(1)
Orijentacijski planovi, javne telefonske
govornice, poštanski sandučići i druga sredstva
koja služe općoj uporabi mogu se izgrađivati ili
postavljati na samo za to određenim mjestima.
(2)
Jedinstveni upravni odjel općine Velika
Kopanica odlučuje o uklanjanju objekata iz stavka
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1. ovog članka ukoliko utvrdi da oni nisu u
ispravnom stanju, da ih nitko ne održava ili da iz
drugih razloga ne mogu ostati na dosadašnjem
mjestu.
(3)
Poduzeće fiksne telefonije i pošte dužno je
javne telefonske govornice i poštanske sandučiće
održavati u ispravnom stanju i kvarove otklanjati u
najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od
osam dana.

Članak 13.
(1)
Javni zahodi mogu se postaviti samo na
javnim površinama gdje se skupljaju ljudi i
zadržavaju kroz duže vrijeme i u većem broju.
(2)
Javni zahodi moraju biti opremljeni
suvremenom sanitarnom opremom, te se
svakodnevno moraju čistiti i održavati.
(3)
Brigu o čišćenju i održavanju javnih
zahoda vode pravne osobe - vlasnici javnog zahoda
ili pravne ili fizičke osobe kojima je to povjereno.
(4)
Javni zahodi moraju biti neprekidno
otvoreni najmanje od 6,00 do 23,00 sata.

Članak 14.
(1)
Prostori na kojima se obavlja promet
poljoprivrednim i drugim proizvodima moraju biti
čisti i uredni.

Članak 15.
(1)
Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje
poljoprivrednih i drugih proizvoda izvan prostora
određenih za tu svrhu bez odobrenja Jedinstvenog
upravnog odjela općine Velika Kopanica.
(2)
Zabranjeno je držati ambalažu i sanduke
ispred poslovnog prostora na javnoj površini bez
odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela općine
Velika Kopanica.

Članak 16.
(1)

Javne prometne površine i glavni putovi,
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noću trebaju biti osvijetljeni. Tijela za javnu
rasvjetu moraju biti izrađena i održavana u skladu s
propisima o sigurnosti prometa. Oprema javne
rasvjete mora se održavati u ispravnom stanju i na
nju se ne smiju lijepiti oglasi, reklame i sl.

Članak 17.
(1)
Zabranjeno je javne komunalne objekte,
uređaje i opremu uništavati, oštećivati i prljati, te
šaranjem ili na neki drugi način nagrđivati njihov
izgled.
Članak 18.
(1)
Pokretnim napravama u smislu ove Odluke
smatraju se lako premjestivi objekti kao što su
stolovi, stolice, klupe, pultovi, tezge, automati,
konzervatori za sladoled, skele, štandovi, kampprikolice, tribine, nadstrešnice, suncobrani, vage,
šatori, kontejneri, cirkusne naprave i šatori, lunaparkovi, zabavne radionice i sl.
(2)
Pokretnim napravama ne smatraju se
privremeno postavljeni šatori poduzeća i sprave
koje te pravne osobe koriste za obavljanje
djelatnosti.

Članak 19.
(1)
Montažno demontažni objekti (kiosci)
maksimalne površine do 20m2 i pokretne naprave
postavljaju se na javnim površinama u skladu s
odobrenjem koje izdaje Jedinstveni upravni odjel
općine Velika Kopanica.
(2)
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka
određuje se mjesto postavljanja, način uređenja i
rok trajanja odobrenja, nakon čijeg su isteka
korisnici dužni montažno demontažni objekt ili
pokretnu napravu ukloniti bez posebnog
upozorenja ili zatražiti produženje odobrenja.
(3)
Postavljanjem objekata iz stavka 1. ovog
članka ne smije se spriječiti ili otežati korištenje
javne površine, susjednih građevina, kao ni otežati
ili ugroziti sigurnost prometa.
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III.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U NASELJIMA,
ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA I NJIHOVO
IZVANREDNO KORIŠTENJE
Članak 20.
(1)
Javnim površinama u smislu ove Odluke
smatraju se:
1.
javne prometne površine: nerazvrstane
ceste, dionice razvrstanih cesta kroz
općinu, seoski, poljski i šumski putovi,
nogostupi, trgovi, putovi na nasipima za
obranu od poplava, javni prolazi, mostovi,
parkirališta, prostori benzinskih crpki,
stajališta javnog prometa i slične površine,
2.
javne zelene površine: parkovi, drvoredi,
živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili
pojedinačna stabla, dječja igrališta, zelene
površine uz ceste, obale rijeke, jezera,
potoka, te sve prirodne zelene površine,
3.
prostori spomenika kulture i oko njega,
4.
privatne površine s javnim karakterom.
(2)
U slučaju spora da li se pojedina površina u
smislu ove Odluke smatra javnom površinom ili ne,
tumačenje donosi općinski načelnik ili načelnica.
(3)
Javne površine mogu se koristiti samo u
skladu sa svojom namjenom i na način kojim se
osigurava njihovo čuvanje, te se moraju redovito
čistiti i održavati. Komunalnim objektima i
uređajima u smislu ove Odluke smatraju se uređaji
za pročišćavanje otpadnih voda, vodovi i slivnici,
otvoreni odvodni kanali, vodovodna mreža, dječja
igrališta, groblja, urbana oprema i drugi objekti i
uređaji javne namjene.

Članak 21.
(1)
Poradi očuvanja javnih površina
zabranjuje se:
1.
svako oštećenje, uništavanje i zagađivanje
javnih površina, kao i građevina i uređaja
koji se na njima nalaze i čine njihov
sastavni dio,
2.
prekopavanje javnih površina prilikom
izvođenja građevinskih radova, držanje i
istovarivanje materijala na javnim
površinama, postavljanje skela i ograda
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oko građevine bez odobrenja Jedinstvenog
upravnog odjela općine Velika Kopanica,
popravljanje, servisiranje ili pranje vozila
na javnim površinama i prolijevanje bilo
kakvih tekućina, odlaganje otpada i
materijala, te obavljanje bilo kakvih radnji
koje nisu vezane uz čišćenje i održavanje
javnih površina,
ispuštanje otpadnih voda u otvorene
vodotoke i kanale ili na druge javne
površine,
postavljanje zapreka na javnim
površinama ili uz javnu površinu (metalne
cijevi, građevinski materijal, drva za
ogrjev i sl.),
puštanje domaćih životinja na posebno
uređene javne površine (parkove i sl.),
uništavanje, te onečišćavanje tih površina
od strane istih,
bilo kakvo uništavanje i oštećivanje javnih
površina branjem cvijeća i plodova,
odnošenjem humusa, lomljenjem grana,
sječom drveća, oštećivanjem živica i
travnjaka, klupa, košara za smeće, ukoliko
isto nije vezano za čišćenje, i uređenje tih
površina,
da se ukrasni nasadi, voćke i druga stabla
svojim granama nadvijaju na javne
prometne površine, te ne smiju biti
posađeni tako da otežavaju preglednost
odvijanja prometa,
ostavljanje ostataka odrezanih grana,
pokošene trave i korova uz odvodni kanal,
ogradu i svaku drugu javnu površinu,
parkiranje i promet motornih vozila i
njihovih priključaka, te radnih strojeva i
njihovih priključaka izvan za to određenih
površina,
spaljivanje korova, odnosno spaljivanje
industrijskog ili komunalnog otpada,
kućni, glomazni, građevinski i tehnološki
otpad, te uginule životinje i njihove
ostatke, bacati uz riječno ili potočno
korito, šume, ceste, odvodne kanale i
ostale javne površine,
lijepljenje i pričvršćivanje plakata po
stablima ili objektima na javnim
površinama,
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14.

ostavljanje prikolica, neispravnih i
neregistriranih vozila, te olupina na
javnim površinama,
15.
zaustavljanje vozila ili zvučna
signalizacija u svrhu prodaje robe ili
oglašavanja, bez posebnih dozvola i
odobrenja,
16.
spaljivanje otpadnih tvari u dvorištima,
vrtovima, na poljoprivrednom zemljištu,
neizgrađenom građevinskom zemljištu i
javnim površinama.
(2)
Otpadnim vodama u smislu točke 4.,
stavka 1. ovog članka, smatra se svaka voda koja je
na bilo koji način onečišćena korištenjem u
industriji ili domaćinstvu, te ona koja se skuplja u
septičkim jamama, u gnojnicama i gnojnim
jamama, poljskim WC-ima i slično.
(3)
Prilikom čišćenja i održavanja javnih
površina, vlasnici i korisnici parcela koje graniče
uz iste, dužni su odmah s njih ukloniti ostatke lišća,
cvijeća, plodova i grana koje padnu na javnu
površinu, te ju dovesti u prijašnje stanje.

Članak 22.
(1)
Privremeno korištenje i zauzimanje javne
površine ili drugog zemljišta u vlasništvu općine
Velika Kopanica može se dozvoliti izuzetno na
način koji nije sukladno njezinoj namjeni radi:
postavljanja vodovoda i uređaja
komunalne infrastrukture i drugih vodova i
uređaja,
izvođenja građevinskih radova
(postavljanje skele, deponiranje materijala
i sl.),
sezonskog postavljanja ljetnih terasa,
postavljanja reklamnih konstrukcija,
panoa i sl.,
organiziranja javnih priredaba i skupova,
postavljanje zabavnih parkova,
privremenog postavljanja pokretnih
pozornica,
postavljanja pokretnih prodajnih naprava
(štandova, stolova, stalaka, automata za
prodaju napitaka, sladoleda i sl.),
privremenog odlaganja ogrjeva,
i drugih opravdanih slučajeva.
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(2)
Dozvola iz prethodnog stavka ovog članka
mora sadržavati informacije o pravnoj ili fizičkoj
osobi kojoj se odobrava privremeno korištenje,
lokaciju javne površine za koju se dozvola izdaje,
vrstu ili opis pokretnina kojima će se površina
zauzeti, način korištenja, odnosno zauzimanja
površine, te vremenski period u kojemu se
dozvoljava korištenje, odnosno zauzimanje javne
površine.
(3)
Dozvolu iz prethodnog stavka ovog članka
izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Velika
Kopanica.

Članak 23.
(1)
Mjesta na području općine Velika
Kopanica na kojima se može dozvoliti postavljanje
pokretnih prodajnih naprava, radi prigodnih
prodaja povodom blagdana i manifestacija
određuje općinski načelnik ili načelnica općine
Velika Kopanica.
(2)
Prodaja proizvoda iz vozila nije moguća
bez odgovarajućih dozvola nadležnih tijela.

Članak 24.
(1)
Za izvođenje bilo kakvih radnji na javnim
površinama investitor je dužan ishoditi odobrenje
Jedinstvenog upravnog odjela općine Velika
Kopanica. U odobrenju se navode uvjeti pod
kojima se dozvoljava izvođenje radova, rok za
izvođenje, rok i način sanacije prekopa i drugih
radova.
(2)
Nije dozvoljeno poduzimanje bilo kakvih
radnji iz stavka 1. ovog članka bez dozvole,
odnosno suprotno dozvoli. Ako investitor ne
dovede javnu površinu u prvobitno stanje, u roku
koji mu je određen, nadležno tijelo odredit će drugu
osobu koja će izvršiti radove na teret investitora.

Članak 25.
(1)
U zahtjevu za izdavanje dozvole za
privremeno korištenje i zauzimanje javne površine
ili druge površine u vlasništvu općine Velika
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Kopanica, predlagatelj je dužan navesti za koje
potrebe i u kojem opsegu namjerava koristiti javnu
površinu, rokove u kojem se obvezuje izvršiti
predviđene radove, odnosno za koje vrijeme
namjerava koristiti javnu površinu.
(2)
Uz zahtjev predlagatelj je dužan priložiti:
dozvole za gradnju, ukoliko se radi o
radovima ili zahtjevu za koje su te dozvole
potrebne,
suglasnost ili mišljenje MUP-a ukoliko je
to predviđeno posebnim propisima,
zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika,
uz garanciju banke, ili mjenicu koji će
služiti za namirenje troškova ukoliko
radovi na sanaciji javne površine ne budu
kvalitetno izvršeni,
suglasnost javnih poduzeća u čije se
instalacije, odnosno objekt ulaže u zoni
namjeravanog zahvata.

Članak 26.
(1)
Dozvola za zauzimanje javne površine ili
druge površine u vlasništvu općine Velika
Kopanica u slučaju postavljanja vodova
komunalne infrastrukture i drugih vodova,
izvođenja građevinskih radova i drugih slučajeva
ili članka 22. ove Odluke, naročito sadrži:
odredbu o opsegu zahvata i drugim
uvjetima u vezi korištenja i zauzimanja
javne ili druge površine u vlasništvu
općine,
obvezu geodetskog snimanja postavljenog
voda,
odredbu o opsegu zahvata koji se
dozvoljava u postojećoj regulaciji prometa
i mjerama sigurnosti za odvijanje prometa,
odredbu o vremenu trajanja radova i
sanaciji, odnosno čišćenju javne površine,
uvjete i obvezu sanacije, odnosno čišćenja
javne i druge površine u vlasništvu općine
Velika Kopanica,
način kontrole izvođenja radova,
odredbu o obvezi plaćanja poreza,
odnosno zakupnine za korištenje javne
površine.
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(2)
Odobrenjem se utvrđuju uvjeti izvođenja
radova tako da se osigura da nogostup i kolnik budu
prohodni, a zauzeti dio javne površine ograđen,
propisano označen i osvijetljen.

Članak 27.
(1)
Za istovar, smještaj i utovar građevinskog
materijala, podizanje skela i sličnih radova koji
služe građevinskoj svrsi samo iznimno mogu se
privremeno koristiti dijelovi javnih površina.

Članak 28.
(1)
Građevni materijal mora biti uredno
složen, i to tako da ne sprečava oticanje oborinskih
voda. Izvoditelj građevinskih radova dužan je
osigurati da se zemlja ne rasipa. Ostali rastresiti
materijal treba držati u sanducima i ogradama
ukoliko radovi na istom mjestu traju dulje od 24
sata.
(2)
Tlo ispod skele može se u pravilu izuzeti iz
prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dođe do
visine stropa nad prizemljem. Prolaz ispod skele
mora se zaštititi protiv sipanja i propadanja
materijala zaštitnim krovom u visini od 3,00 m
iznad nogostupa, a skelu treba izvesti tako da se
ispod nje može nesmetano odvijati pješački
promet.
(3)
Zabranjeno je odlaganje šljunka, šute i
sličnog materijala uz drveće.
(4)
Prilikom pregleda korištenog prostora, ako
se ustanovi da postoji kakvo oštećenje, korisnik
odobrenja obvezan je u roku koji odredi nadležna
služba općine Velika Kopanica u svom trošku
korišteni prostor dovesti u
prijašnje stanje.

Članak 29.
(1)
Za istovar drva, ugljena i slično, te za
piljenje i cijepanje drva, treba prvenstveno
upotrijebiti vlastiti dvorišni prostor, odnosno
vlastito zemljište. U slučaju potrebe može se
neophodno potreban dio javne površine upotrijebiti
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za istovar drva, ugljena ili slično, te za slaganje i
piljenje ogrjevnog drva, ali tako da se ne ometa
pješački i cestovni promet. Istovarena drva moraju
se složiti tako da je isključeno rušenje. Drva, ugljen
i slično moraju se ukloniti s javne površine,
najkasnije do noći, a upotrijebljena površina mora
se odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Članak 30.
(1)
Utovar i istovar robe i materijala ima se
vršiti prvenstveno u zgradama i na zemljištu izvan
javnih površina. U opravdanim slučajevima kao
npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i sl.,
može se istovar i utovar privremeno izvršiti i na
javnim površinama, osim na mjestima na kojima je
to zabranjeno.
(2)
Utovar i istovar mora se odvijati brzo i bez
zastoja tako da se promet ne zaustavlja i ne
ugrožava sigurnost prolaznika.

Članak 31.
(1)
Zabranjeno je stavljanje ispred zgrade ili
ograde, na zgradu ili ogradu, uređaje ili predmete
koji mogu povrijediti prolaznike ili nanijeti im
štetu, kao i stavljanje takvih predmeta na javnu
površinu.

Članak 32.
(1)
Održavanje i očuvanje zelenih površina
obuhvaća:
njegu i obnavljanje sadnica: ukrasnog
drveća, grmlja, cvjetnih nasada, travnjaka i
drugog zelenila,
održavanje i obnavljanje pješačkih staza,
ukoliko iste postoje, te ograda, klupa,
instalacija i drugih uređaja na zelenim
površinama,
očuvanje zelenila i uređaja od oštećenja.
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Članak 33.

Članak 37.

(1)
U održavanju nasada i ukrasnog drveća,
mora se uklanjati dotrajalo drveće ili nasadi i
dopunjavati novim. Stabla uz stambene zgrade
svojom krošnjom ne smiju zaklanjati dnevno
svijetlo ili oštećivati fasadu, a uz prometne
površine ne smiju otežavati preglednost i nadvijati
se iznad istih.

(1)
Ulice, trgovi i druge javne površine u
mjestima, čiste se prema godišnjem programu
čišćenja. Sredstva za uređenje i održavanje javnih
zelenih površina, osigurava općina Velika
Kopanica iz komunalne naknade i Proračuna
općine. Sredstva za uređenje i održavanje ostalih
javnih površina osigurava nositelj prava korištenja,
odnosno vlasnik zemljišta.

Članak 34.
Članak 38.
(1)
Stabla ili grane koje smetaju zračnim,
električnim, telefonskim ili sličnim vodovima,
može otkloniti samo pravna osoba čiji je vod
vlasništvo.
(2)
Grmlje, nasade, stabla, grane i drugo biljno
raslinje s javnih površina uklanja pravna ili fizička
osoba koja održava javne prometne i zelene
površine po nalogu i uz suglasnost Jedinstvenog
upravnog odjela općine Velika Kopanica.
(3)
Stabla i grane na javnoj zelenoj površini
koji zaklanjaju prometne znakove siječe, odnosno
uklanja pravna ili fizička osoba ovlaštena za
održavanje javnih zelenih površina.
(4)
Unutar zelenih površina dozvoljeno je
izvoditi instalacije, ali se nakon izvedenih radova
predmetna zelena površina mora dovesti u prijašnje
stanje u roku od 48 sati od trenutka završetka posla
zbog kojeg je instalacija izvedena.

Članak 35.
(1)
Svi vrtovi, drveće, kao i druge zelene
površine uz javne prometne površine, moraju biti
uređeni i održavani na način da ne nagrđuju izgled
ulice ili cijele okoline.

(1)
Čišćenje i održavanje čistoće na javnim
prometnim površinama mora se konstantno
provoditi.
(2)
Za stanje čistoće javnih površina
odgovoran je davatelj usluge u okviru zaključenog
ugovora, druge pravne osobe i građani ako te
površine isključivo koriste ili njima upravljaju
(npr. autobusne postaje, otkupne stanice, stočni
sajmovi, skladišta, školski prostor, tržnice,
ugostiteljski objekti, prodavaonice i sl.).

Članak 39.
(1)
Na javnim mjestima (ulicama, trgovima,
parkovima, autobusnim stajalištima, ispred
trgovina i sl.) ne smiju se bacati otpaci, već se isti
moraju odlagati u za to posebno određene i na
pogodnim mjestima postavljene košarice, posude i
sl.
(2)
Košarice ili druge posude moraju biti
izrađene tako da odgovaraju higijenskim uvjetima,
te da se po svom izgledu uklapaju u okoliš.

Članak 40.
Članak 36.
(1)
Općinski načelnik ili načelnica može
zabraniti sadnju određenih kultura na javnim
površinama gdje bi nagrdile sliku naselja ili
narediti njihovo rušenje.

(1)
Zabranjeno je bacati na ulicu i ostale javne
površine, otpatke voća, povrća, svijeća, papira,
opušaka, te druge otpatke.
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Članak 41.

Članak 45.

(1)
Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju
onečišćivati javne prometne površine.
(2)
Vozila koja prevoze rastresite materijale ne
smiju iste ispuštati po prometnicama, već ga
moraju osigurati ceradama ili mrežama.
(3)
Vozila koja se uključuju u promet s polja ili
gradilišta moraju imati očišćene kotače.

(1)
Stanovnici općine, svi vlasnici,
najmoprimci ili ovlaštenici prava korištenja
zemljišta na području općine, kao i ostale osobe iz
članka 2. ove Odluke, obvezni su u svom trošku
održavati zaštitni zemljišni pojas u naseljima i to
područje minimalno 8 metara od granice privatnog
posjeda prema županijskoj cesti, odvodne kanale
uz prometnice, živice i drveće koje raste uz javne
prometne površine, te sve ostale javne površine u
pojasu od minimalno 8 metara koje su u nadležnosti
općine, a graniče s njihovim katastarskim
posjedom, ili s posjedom koji koriste u najmu.
(2)
Isto tako, sve osobe iz stavka 1. ovog
članka dužne su održavati propuste i mostove na
kanalima uz ceste, koji služe za pristup na njihovo
zemljište ili na zemljište kojim se koriste.
(3)
Ukoliko obveznik ne izvrši svoju obvezu iz
stavka 1. i stavka 2. ovog članka, dobrovoljno ili
temeljem rješenja komunalnog redara, istu će
izvršiti treća pravna ili fizička osoba na trošak
obveznika.
(4)
Zabranjeno je zatvaranje odvodnih kanala
polaganjem cijevi bez suglasnosti vlasnika ceste uz
koju se odvodni kanal nalazi.

Članak 42.
(1)
Javna poduzeća, trgovačka društva,
ustanove, udruženje građana, stanari, vlasnici
stambenih zgrada i korisnici poslovnih prostora
dužni su čistiti svoja:
dvorišta, vrtove i ostale površine koje
pripadaju zgradama,
snijeg s nogostupa i parkirališta ispred
zgrade,
posipati nogostup protiv poledice,
uklanjati snijeg i led s krova zgrade koja
prijeti opasnost od njegovog pada uz
prethodno postavljanje znaka upozorenja
od dviju prekriženih letvi na svakom kraju
zgrade.
pješačke staze, te odvodne kanale u naselju
i izvan naselja uz svoje zemljište.
(2)
Ako se u prizemlju zgrade nalaze poslovne
prostorije, za održavanje čistoće pred tim
prostorijama odgovoran je korisnik tih prostorija.

Članak 43.
(1)
Čišćenje uličnih nogostupa i pješačkih
staza u pravilu treba obavljati do 8,00 sati ujutro.

Članak 46.
(1)
Radi jednoličnog i kvalitetnog održavanja
zaštitnog pojasa, nerazvrstanih cesta, odvodnih
kanala, propusta (mostova), živica i drveća uz
javne prometne površine, određuju se sljedeći
tehnički normativi:
-

Članak 44.
(1)
Ako se tijekom dana nakupe veće količine
otpadaka ili snijega i leda, čišćenje se ima obaviti
odmah.

-

-

maksimalna visina živice može biti 2,00 m
uz uvjet da ne zaklanja prilaz na javnu
površinu,
udaljenost živice i ograde za koju nije
potrebna građevinske dozvola od ruba
javne prometne površine mora biti
minimalno 1,0 m,
minimalna udaljenost novo zasađenih
stabala od ruba odvodnih kanala i jaraka
mora biti 3,0 m,
minimalna udaljenost novo zasađenih
stabala od ruba nerazvrstanih cesta tamo
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gdje nema odvodnih kanala, mora biti 5,0
m,
granje drveća ne smije nadilaziti javnu
površinu ispod 4 m visine, s time da stablo
ni u kom slučaju ne smije biti ukošeno nad
javnom površinom.

Članak 47.
(1)
Jedinstveni upravni odjel općine Velika
Kopanica može uz posebno rješenje odrediti i
druge tehničke normative za obveznike iz članka
45. stavka 1., za izvršenje odredaba iz članka 46.
ove Odluke.

Članak 48.
(1)
Uređenje zaštitnog zemljišnog pojasa
(bankine), odvodnih kanala uz prometnice, živica i
drveća koje raste uz javne prometne površine,
obveznici su dužni održavati prema potrebi, ali
minimalno tri puta godišnje i to zaključno do 15.
travnja za proljetno razdoblje, do 15. srpnja za
ljetno, te zaključno do 15. listopada za jesenskozimsko razdoblje.
(2)
Uređenje zaštitnog pojasa uz javne
prometne površine obuhvaća minimalno sljedeće
radove: čišćenje odvodnih kanala i propusta,
košnju trave i korova, te obrezivanje drveća i
živica.
(3)
Postojeće drveće, šikare i slično uz
odvodne kanale i jarke, vlasnici i korisnici parcela
uz javne površine, dužni su ukloniti po rješenju
komunalnog redara, ukoliko se utvrdi da je njihova
lokacija u suprotnosti s odredbama ove Odluke, ili
da onemogućava normalan pristup za rad
strojevima na održavanju odvodnih kanala i jaraka.
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trošku obveznika, ukoliko isti ne izvrši obveze iz
članka 45. ove Odluke.

Članak 50.
(1)
Vlasnici, odnosno korisnici neizgrađenih
građevinskih površina ili gradilišta uz javne
prometne površine dužni su o vlastitom trošku
brinuti se o njihovoj čistoći i redovito odstranjivati
smeće, uklanjati korov, te površine održavati
urednima.

Članak 51.
(1)
Vlasnici ili korisnici građevinskog,
poljoprivrednog ili neizgrađenog građevinskog
zemljišta uz cestu ili drugu javnu površinu unutar
naselja, dužni su zemljište držati uređeno u skladu s
namjenom, i u skladu s ostalim propisima koji
proizlaze iz ove Odluke.
(2)
Neizgrađenim građevinskim zemljištem u
smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se
zemljište koje se nalazi unutar građevinske zone
naselja, na kojemu nije izgrađena nikakva
građevina ili na kojemu postoji privremena
građevina za čiju izgradnju nije potrebno
odobrenje za gradnju. Neizgrađenim građevinskim
zemljištem smatra se i ono zemljište na kojemu se
nalaze ostaci nekadašnje građevine.
(3)
U slučaju da vlasnik, odnosno korisnik
površine niti nakon opomene ne odstrani otpatke,
ili divlje i neuređeno raslinje, te korov, isto će na
njegov trošak odstraniti drugi izvođač po nalogu
komunalnog redara na trošak vlasnika, odnosno
korisnika.

Članak 52.
Članak 49.
(1)
Nadzor nad provođenjem odredaba iz
članka 45., 46., 47. i 48. provodi Jedinstveni
upravni odjel općine Velika Kopanica.
(2)
Jedinstveni upravni odjel ima obvezu i
ovlaštenje da izvršenje obveze povjeri izvođaču o

(1)
Izvođač građevinskih radova pokraj ili na
javnim prometnim površinama dužan je na svoj
trošak:
brinuti se za čišćenje javne površine pred
gradilištem dokle god seže širenje prašine
ili druge nečistoće s gradilišta,
brinuti se za održavanje čistoće na

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1240

-

-

odvodnim kanalima u blizini gradilišta,
očistiti vozila prije odlaska s gradilišta,
tako da s vozila ne pada prometnim
površinama blato i drugi otpaci,
brinuti se za odvod voda s gradilišta kako
bi se spriječilo zatrpavanje odvodnih
kanala.

Članak 53.
(1)
Pri čišćenju i obrezivanju drvoreda i
živica, te grmlja i voćaka pri uređenju zelenila i
drugim sličnim poslovima, pokraj ili na javnim
površinama, izvođač takvih radova mora sav
materijal ili otpad odmah odstraniti s javnih
površina.
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posebnim namjenama (parkovi, dječja igrališta i
sl.) nije dozvoljeno puštanje i napasanje stoke i
peradi.

Članak 58.
(1)
O uređenju, održavanju i čišćenju javnih
površina brine općina Velika Kopanica, odnosno
pravna osoba koja tim površinama gospodari ili ih
isključivo koristi. Općina Velika Kopanica može
uređenje i čišćenje javnih površina povjeriti
pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje
tih djelatnosti.
(2)
Površine koje se u gruntovnim knjigama
još uvijek vode kao društveno vlasništvo, a nisu od
javnog značaja, uređuju i održavaju u svom trošku
korisnici koji te površine neposredno koriste.

Članak 54.
Članak 59.
(1)
Zabranjeno je oštećivati i prljati (šarati)
zidove, te prislanjati bicikle i ostale predmete na
fasade građevina.

(1)
Javne zelene površine formiraju se u
skladu s detaljnim planovima prostornog uređenja i
hortikulturnim projektima.

Članak 55.
Članak 60.
(1)
Poduzeća, druge pravne osobe i građani
koji koriste javne površine za svoje potrebe, dužni
su te površine održavati čistima i odgovorni su za
stanje čistoće na njima.

(1)
Investitor radova na javnoj zelenoj
površini dužan je novouređenu zelenu površinu
održavati i nakon što ju je zasadio.

Članak 56.

Članak 61.

(1)
Površine oko kioska i drugih privremenih
građevina i naprava, prodajnih štandova, kao i
površine oko sportskih i zabavnih terena, stovarišta
i drugih građevina gdje se obavlja poslovna
djelatnost, moraju biti čiste i uredne, a za njihovu
čistoću i urednost odgovorne su pravne osobe i
građani koji ih koriste.

(1)
Održavanje i očuvanje javnih zelenih
površina obuhvaća:
njegu i obnavljanje sadnica, ukrasnog
drveća, grmlja, cvjetnih nasada, travnjaka i
drugog zelenila,
održavanje i obnavljanje pješačkih staza,
klupa, instalacija i drugih uređaja na
zelenim površinama,
održavanje zelenila i uređaja od oštećenja.

Članak 57.
(1)

Na uređenim javnim površinama s

Broj: 13

»SLUŽBENI VJESNIK«
Članak 62.

(1)
O održavanju nasada i ukrasnog drveća
mora se ukloniti dotrajalo drveće ili nasadi i
dopunjavati novima ako za to ima potrebe.

IV.SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE
SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM
OTPADOM
Članak 63.
(1)
U svrhu zaštite javnih i drugih površina i
unapređenja zaštite okoliša, komunalni se otpad
mora organizirano skupljati, odvoziti i odlagati na
za to utvrđeno odlagalište otpada, a otpadom
onečišćene površine moraju se sanirati.
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(2)
Otpad se sakuplja i odvozi organizirano, te
su vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija,
stanari,najmoprimci, zakupci i drugi korisnici
stambenih i poslovnih prostorija obvezni koristiti
usluge odvoza otpada, na način i pod uvjetima
određenim ovom Odlukom i drugim propisima koji
uređuju ove odnose.

Članak 66.
(1)
Kućni otpad su kruti otpaci iz stanova,
zajedničkih prostorija stambenih zgrada, dvorišta i
vrtova, te poslovnih prostorija, što se po svojoj
veličini mogu odlagati u spremnike (kante) za
kućno smeće.

Članak 67.
Članak 64.
(1)
Otpad su tvari i predmeti koje je pravna ili
fizička osoba odbacila ili odložila, namjerava ili ih
mora
odložiti, a dijeli se na komunalni i tehnološki otpad.
(2)
Komunalni otpad je otpad iz kućanstva,
otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad
sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u
gospodarstvu, ustanovama i uslužnim
djelatnostima.
(3)
Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u
proizvodnim procesima u gospodarstvu,
ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po
količinama, sastavu i svojstvu razlikuje se od
komunalnog otpada.

(1)
Korisni otpaci su kruti otpaci iz stanova,
zajedničkih prostorija stambenih zgrada, dvorišta i
vrtova, te poslovnih prostorija što se mogu korisno
upotrijebiti i preraditi u sekundarne sirovine, a
naročito papir, staklo, metal i sl.

Članak 68.
(1)
Glomazni otpad su kruti otpaci iz stanova,
zajedničkih prostorija stambenih zgrada, dvorišta i
vrtova, te poslovnih prostorija, kao i olupine vozila,
što se po svojoj veličini ili postupku ne smatraju
kućnim otpadom, a naročito kućanski aparati i
strojevi, dijelovi sanitarnih uređaja, ambalaža i sl.

Članak 69.
Članak 65.
(1)
Ovom Odlukom regulirano je sakupljanje,
odvoz i postupanje sa sljedećim kategorijama
komunalnog
1. kućnog otpada
2. korisnog otpada
3. glomaznog otpada

(1)
Iz komunalnog otpada mora se izdvojiti
opasan otpad i s njime postupati sukladno Zakonu o
otpadu.
(2)
Opasnim otpadom u smislu prethodnog
stavka smatraju se žeravica, vrući pepeo, uginule
životinje i njihovi ostaci, tekućine, eksplozivne,
zapaljive i otrovne tvari i sl.
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Članak 70.

Članak 74.

(1)
Do momenta dok neće biti riješen zasebni
odvoz korisnog otpada koji se može reciklirati, sav
komunalni otpad skuplja se nerazvrstan. Tamo gdje
je to omogućeno, sav korisni otpad mora se
selektivno odlagati u zasebne posude.

(1)
O povjeravanju vršenja usluga iz
prethodnog članka, odnosno promjene davatelja
usluge, općina će obavijestiti korisnike putem
oglasnih ploča, odnosno drugih sredstava javnog
priopćavanja.
(2)
Korisnici usluga prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja otpada iz članka 73. Odluke su
vlasnici, posjednici, najmoprimci i drugi korisnici
stambenog i poslovnog prostora, te kuća za odmor
na području općine Velika Kopanica.
(3)
Obveza korištenja usluge skupljanja
komunalnog otpada odnosi se na sve pravne i
fizičke osobe, vlasnike i korisnike građevina,
odnosno vlasnike i korisnike posebnih dijelova
građevina (stana ili poslovnog prostora) u kojima
nastaje komunalni otpad.

Članak 71.
(1)
Posude i kontejnere za kućni otpad dužni
su posjedovati, održavati i čistiti:
1.
vlasnici ili korisnici stambenih objekata
(obiteljske kuće, kuće za odmor i sl.),
2.
vlasnici ili korisnici poslovnog prostora,
3.
vlasnici ili korisnici stanova (stanari) u
stambenim zgradama.
(2)
Osobe iz prethodnog stavka dužne su
spremnike za komunalni otpad održavati čistima i
urednima.

Članak 72.
(1)
Posude i kontejneri za odlaganje
komunalnog otpada ne smiju biti postavljeni na
mjestima s kojih se otežava odvoz ili na mjestima
koja otežavaju, odnosno onemogućavaju
nesmetano odvijanje prometa.
(2)
Vozila se ne smiju parkirati tako da
onemogućavaju nesmetan odvoz kućnog otpada.

Članak 75.
(1)
Vlasnici i korisnici stambenog
domaćinstva ili prostornog prostora (poslovni i
drugi pravni subjekti) dužni su sa subjektom kojem
je općina povjerila poslove prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja otpada sklopiti ugovor o usluzi
preuzimanja spremnika ili kontejnera adekvatne
zapremnine najkasnije u roku od 30 dana od
obavijesti iz članka 74. stavak 1. ove Odluke.

Članak 76.
Članak 73.
(1)
Općina Velika Kopanica osigurava
neprekidnu i potpunu uslugu prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada, nastalog
korištenjem poslovnog i stambenog prostora,
korištenjem kuća za odmor i čišćenjem javnih
površina na području općine Velika Kopanica.
(2)
Uslugu iz prethodnog stavka ovog članka
općina će osigurati povjeravanje iste koncesionaru
ili više navedenih subjekata istodobno po području
ili vrsti usluge.

(1)
Izuzetno, po odluci općinskog načelnika
donesenog na zahtjev domaćinstva, staračkog
domaćinstva, domaćinstva korisnika socijalne
pomoći putem Centra za socijalnu skrb i samačka
domaćinstva mogu sklopiti ugovor za korištenje
posebnih vreća za otpad zapremnine od najmanje
80 litara.

Članak 77.
(1)
Vlasnici, odnosno korisnici kuća za odmor
koji nemaju prebivalište na području općine Velika
Kopanica i nisu uključeni u organizirano
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prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog
otpada na području općine Velika Kopanica, dužni
su sklopiti ugovor za korištenje posebnih vreća za
otpad.

Članak 78.
(1)
Kućni otpad se odvozi organizirano
jednom tjedno. U dane određene za odvoz kućnog
otpada vlasnici posuda za otpad dužni su ih sami
iznijeti na prikladno mjesto za utovar ispred kuće
tako da ne ometaju nesmetano odvijanje prometa, a
ostali korisnici posude i kontejnere moraju držati
na pristupačnim mjestima kako bi se otpad mogao
odvesti.
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komunalnim otpadom.

Članak 82.
(1)
Zabranjeno je u vreće za otpad, kante ili
kontejnere odlagati žeravicu, vrući pepeo, uginule
životinje i njihove ostatke, tekućine, eksplozivne,
zapaljive i otrovne tvari i sl. Zabranjeno je
oštećivanje i uništavanje vreća, kanti i kontejnera,
kao i prebiranje po smeću i odnošenje otpada.
(2)
Vreće u kojima se nalazi odloženi
komunalni otpad, moraju biti od čvrstog materijala
i čvrsto zavezane.

Članak 83.
Članak 79.
(1)
Korisnici usluga odvoza kućnog otpada
dužni su pažljivo puniti posude na način da se otpad
ne rasipa. Eksplozivne, zapaljive i otrovne tvari ne
smiju se odlagati u posude za otpad, a žeravica se
mora prethodno ugasiti.

(1)
Za sakupljanje otpada na javnim
površinama postavljaju se košare za smeće.
Zabranjeno je postavljati košare za smeće na stalke
na kojima se nalaze prometni znaci, reklamne
stupove i na drveća.
(2)
Komunalni redar može narediti korisniku
javne površine, da u svom trošku postavi košaru za
smeće, ako svojom djelatnošću prouzrokuje
stvaranje otpada.

Članak 80.
(1)
Djelatnici koji sakupljaju i odvoze otpad
dužni su pokupiti svu količinu kućnog otpada
ukoliko je pravilno smješten u posudu za otpad, ili
za to namijenjene pvc vrećice smještene uz posude.
Razbacani kućni otpad dužni su prikupiti korisnici
usluga odvoza kućnog otpada.
(2)
Djelatnici iz stavka 1. ovog članka dužni su
u potpunosti isprazniti spremnike i vratiti ih na
mjesto na kojemu su zatečeni, a otpad rasut tijekom
utovara dužni su pokupiti i preuzeti.

Članak 84.
(1)
Otpad sličan komunalnom otpadu koji
nastaje u gospodarstvu, ustanovama ili uslužnim
djelatnostima, skuplja se u pravilu u spremnicima,
a odvozi prema planu, na način i u rokovima koji
zajednički određuju sakupljači otpada i pravna,
odnosno fizička osoba koja taj otpad proizvodi.
(2)
Troškove prijevoza i odlaganja otpada
snosi pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog
članka.

Članak 81.
Članak 85.
(1)
U naseljima u kojima su postavljeni
kontejneri za odlaganje selektivnog komunalnog
otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti
(staklo, papir i sl.) zabranjuje se odlaganje ove vrste
otpada izvan tih kontejnera, odnosno s drugim

(1)
Odvoz glomaznog i industrijskog otpada
korisnici usluga mogu zatražiti od poduzeća koje
odvozi takav otpad, a mogu i sami odvesti taj otpad
na za to određeno mjesto. Akciju odvoza
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glomaznog otpada iz kućanstva može u toku godine
organizirati općina Velika Kopanica s davateljem
usluga odvoza otpada.
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životinja i biljaka, te razvoja patogenih
mikroorganizama,
narušavanje javnog reda i mira.
(2)
Otpad se ne smije spaljivati na otvorenim
površinama niti u domaćinstvu.

Članak 86.
(1)
O odvozu odbačenih i neupotrebljivih
stvari bilo koje vrste, a koje nagrđuju ili onečišćuju
okoliš, te nisu namijenjene upotrebi u svrhu
proizvodnje, održavanja ili gradnje na nekretnini,
brine se vlasnik ili korisnik nekretnine.
(2)
Ukoliko otpad iz stavka 1. ovog članka
nagrđuje izgled okoliša, vlasnik ili korisnik dužan
je organizirati odvoz u roku od 30 dana.

Članak 89.
(1)
Naknada za odvoz otpada utvrđuje se
ugovorom između davatelja usluge i općine Velika
Kopanica. Cijena komunalne usluge za pruženu
komunalnu uslugu plaća se isporučitelju usluge.

V.UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA
Članak 87.

Članak 90.

(1)
Proizvođač tehnološkog otpada dužan je
obraditi i uskladištiti tehnološki otpad koji nastaje
obavljanjem djelatnosti, sukladno odredbama
Zakona o otpadu i zaključenom ugovoru s pravnom
osobom koja obavlja komunalne djelatnosti
sakupljanja, odvoza i postupanja s komunalnim
otpadom.
(2)
Otpad čija se vrijedna svojstva mogu
koristiti odvojeno se sakuplja i skladišti u posebno
označene kontejnere (ambalažni otpad).
(3)
Otpad iz stavka 2. ovog članka, iznimno se
može odložiti s ostalim otpadom ili spaliti, ako je to
gospodarski opravdano te nije štetno za okoliš, niti
je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti okoliša,
odnosno Zakonom o otpadu.

(1)
Obveza čišćenja javnih površina od
snijega i leda je u obvezi pravne ili fizičke osobe
koja obavlja komunalnu djelatnost čišćenja i
uređenja javnih površina, odnosno zimskog
održavanja cesta. Uklanjanje snijega i leda na
nerazvrstanim cestama počinje kada zapadne više
od 10 cm snijega.
(2)
Uklanjanje snijega i leda s kolnika dionica
razvrstanih cesta kroz općinu dužna je organizirati
Županijska uprava za ceste i Hrvatske ceste.

Članak 88.
(1)
S otpadom se mora postupati na način da se
izbjegne:
opasnost za ljudsko zdravlje,
opasnost za biljni i životinjski svijet,
onečišćavanje okoliša i voda, te tla i zraka
iznad propisanih graničnih vrijednosti,
nekontrolirano odlaganje i spaljivanje,
nastajanje eksplozija i požara,
stvaranje buke i neugodnih mirisa,
pojavljivanje i razmnožavanje štetnih

Članak 91.
(1)
Pravne i fizičke osobe, vlasnici i posjednici
građevina i građevinskog zemljišta uz javne
prometne površine dužni su organizirati ili osobno
obavljati uklanjanje snijega i leda s nogostupa
razvrstanih i nerazvrstanih cesta u cijeloj dužini
nekretnine na kojoj se nalazi građevina koju
koriste.
(2)
Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa tako
da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik ili
slivnike kanalizacije.

Članak 92.
(1)

Vlasnici i posjednici stanova u stambenim
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građevinama dužni su ukloniti snijeg i led s
parkirališta koje koriste, sa spremnika za odlaganje
otpada i oko njih kako bi se omogućio pristup
vozilima za odvoz otpada.
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pravne ili fizičke osobe i troškove naplatiti od
obveznika.

Članak 98.
Članak 93.
(1)
Fizička ili pravna osoba kojoj je povjereno
zimsko održavanje cesta na području općine Velika
Kopanica je u obvezi prometne površine držati
stalno sposobne za prometovanje na površinama iz
njegove nadležnosti.

Članak 94.
(1)
Osoba iz prethodnog članka dužna je
sanirati i nadoknaditi štetu koja je nastala pri
uklanjanju snijega i leda tehničkim pomagalima ralicom.

Članak 95.
(1)
Javna poduzeća, trgovačka društva,
ustanove, udruženja građana, stanari, etažni
vlasnici, korisnici poslovnog prostora vlasnici
stambenih zgrada, izvođači radova i vlasnici
gradilišta, dužni su uklanjanje snijega i leda izvršiti
na način da time ne ugrožavaju i oštećuju javne
površine i da ne nanose štetu susjedima. U slučaju
nastanka štete, ista se mora odmah sanirati ili
izvršiti obeštećenje.

(1)
Za vrijeme padanja snijega, radi
omogućavanja uklanjanja snijega zabranjeno je
parkiranje vozila na kolnicima i nogostupima.

Članak 99.
(1)
Za vrijeme padanja snijega na području
trgova i javnih parkirališta, radi omogućavanja
uklanjanja snijega nije dozvoljeno parkiranje.

Članak 100.
(1)
Kada prijeti opasnost od padanja snijega ili
leda s krova građevina, vlasnici, odnosno korisnici
dužni su snijeg maknuti s krova uz prethodno
postavljanje oznake upozorenja od dviju
prekriženih letava na obje strane pročelja zgrade i
natpisom: "OPREZ - PROLAZ OPASAN" s
vanjske strane.
(2)
Na objektima s čijih krovova prijeti
opasnost urušavanja snijega ili leda na javnu
površinu, obvezna je postava adekvatnih
snjegobrana.

VI.SANITARNO KOMUNALNE MJERE
1. Čišćenje septičkih jama

Članak 96.
Članak 101.
(1)
Nije dozvoljeno odlaganje snijega i leda na
javnim površinama.

Članak 97.
(1)
Ako obveznici iz članka 91. i 92. ove
Odluke ne izvrše obvezu čišćenja snijega i leda,
Jedinstveni upravni odjel općine Velika Kopanica
naručit će čišćenje snijega i leda od ovlaštene

(1)
Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena
fizička ili pravna osoba u skladu sa sanitarnotehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke
jame. Na području općine ne postoji mogućnost
priključenja građevina na uređaje za odvodnju
otpadnih voda, iz čega proizlazi da sve građevine
moraju imati izgrađenu vodonepropusnu septičku
jamu.
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(1)
Vlasnici septičkih jama dužni su redovno i
na vrijeme zatražiti čišćenje jama kako ne bi došlo
do prelijevanja, a time i onečišćivanja okoline.
Troškove čišćenja septičkih jama snosi vlasnik,
odnosno korisnik septičke jame.
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3. Dezinsekcija i deratizacija
Članak 106.

(1)
Ispražnjavanje fekalija i drugih otpadaka
dozvoljeno je samo na mjestima i uz uvjete koje
odredi ili utvrdi sanitarna inspekcija, vodeći računa
da je to najmanje 300 m od naselja. Strogo se
zabranjuje ispuštanje u vodotoke i rijeku Savu.
Ovlašteni isporučitelji komunalne usluge koji
odvoze fekalije dužni su iste izlijevati u
kanalizacijsku mrežu na mjesta koja su za to
određena.

(1)
Pod pojmom sistemske dezinsekcije
podrazumijeva se prskanje odgovarajućim
sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i
drugih insekta.
(2)
Pod pojmom sistemske deratizacije
podrazumijeva se postavljanje odgovarajućih
mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca,
te prikupljanje i odstranjivanje uginulih životinja.
(3)
Potrebu, opseg, vrijeme i ostali uvjeti
obavljanja obvezne sistematske dezinsekcije i
deratizacije
utvrđuju veterinarsko-higijenska služba na zahtjev
općinskog načelnika, odnosno Jedinstvenog
upravnog odjela.
(4)
Pravne i fizičke osobe dužne su omogućiti
provođenje poslova dezinsekcije i deratizacije.

2. Držanje stoke i peradi

4. Čišćenje dimnjaka

Članak 103.

Članak 104.

Članak 107.

(1)
U svim naseljima na području općine može
se držati krupna ili sitna stoka, svinje i perad, a sve
sukladno pravilima sanitarne i veterinarske
inspekcije, te ostalim propisima koji to uređuju.
Organizirana proizvodnja - farme mogu biti
locirane prema Prostornom planu uz nadzor
sanitarne i veterinarske inspekcije.

(1)
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara,
vlasnici građevina dužni su održavati u ispravnom
stanju dimnjake i ložišta kao i druge uređaje koji
mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara.
(2)
Redovito čišćenje i kontrola dimnjaka i
uređaja za loženje obveza je vlasnika objekata.

VII.ODREDBE O PROVOĐENJU NADZORA
Članak 105.
Članak 108.
(1)
Prijevoz gnoja i gnojnice na polje i vrtove
mora se vršiti na takav način da se ne oštećuju javne
površine, a isti se odmah mora zaorati ili prekriti
slojem zemlje u cilju sprečavanja širenja
neugodnog mirisa.

(1)
Nadzor nad provođenjem odredbi ove
Odluke i propisa donesenih temeljem ove Odluke
obavlja Jedinstveni upravni odjel, komunalni redar
i druge nadležne inspekcijske službe u skladu sa
zakonom.
Komunalnom redaru u obavljanju njegovih
poslova i zadataka pomažu mjesni odbori.
(2)
Ako komunalni redar u svom radu na
mjestima i poslovima za koje je nadležan naiđe na
prijetnje ili otpor, može zatražiti pomoć ovlaštenih
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službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova,
PU Brodsko-posavske, PP Vrpolje, i drugih
državnih tijela nadležnih za provođenje nadzora.

Članak 109.
(1)
Komunalni redar mora pri obavljanju
poslova i zadataka imati vidno istaknutu posebnu
značku i iskaznicu kojom dokazuje legitimitet i
ovlasti koje su mu povjerene.
(2)
Posebnim aktom općinskog načelnika
regulirat će se radni odnos i ostala pitanja od
značaja za rad komunalnog redara.

8.

9.

10.

11.
Članak 110.
12.
(1)
Komunalni redar nadzirat će primjenu ove
Odluke i propisa donesenih na osnovu nje, a
ovlašten je:
1.
izrijekom upozoravati i opominjati,
fotografirati zatečeno stanje sa ciljem
prikupljanja dokaza o prekršaju,
činjenično utvrditi postojanje prekršaja na
mjestu počinjenja istog, te o tome sastaviti
zapisnik,
2.
rješenjem narediti fizičkim i pravnim
osobama radnje u svrhu održavanja
komunalnog reda,
3.
rješenjem narediti obavljanje radova
sukladno odrednicama ove Odluke, ako
utvrdi da se oni ne obavljaju, odnosno da se
obavljaju nepravilno ili nepotpuno,
4.
rješenjem zabraniti obavljanje radova, što
se izvode bez odobrenja nadležnog tijela,
odnosno suprotno tom odobrenju,
5.
rješenjem zabraniti upotrebu neispravnog
komunalnog objekta ili naprave, dok se ne
uklone nedostaci,
6.
rješenjem narediti uklanjanje predmeta,
objekata ili uređaja što je postavljen bez
odobrenja nadležnog organa, odnosno
suprotno tom odobrenju,
7.
izdavati naloge za blokiranje, deblokiranje
i premještanje vozila zatečenih
(parkiranih, zaustavljenih ili napuštenih
vozila) na javnim zelenim površinama i
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površinama koje su bile zelene površine, a
uslijed protupravnog parkiranja su
uništene (zemljane površine bez
postavljenog znaka dozvoljeno
parkiranje)
nadzirati primjenu ove Odluke i propisa
donesenih na temelju Odluke i propisa
donesenih na temelju Odluke
naplatiti novčanu kaznu na mjestu
počinjenja prekršaja, bez prekršajnog
naloga, uz izdavanje potvrde,
izdati prekršajni nalog i izreći novčanu
kaznu, ako počinitelj prekršaja ne pristane
platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja
prekršaja,
predložiti pokretanje prekršajnog
postupka,
poduzimati ostale mjere i radnje za koje je
ovlašten Zakonom i ovom Odlukom.

(2)
Komunalni redar dužan je u svom radu
surađivati sa svim županijskim i inspekcijskim
službama. Protiv fizičke ili pravne osobe koja je
platila novčanu kaznu na mjestu počinjenja neće se
pokretati prekršajni postupak. O uočenim
nedostacima i poduzetim mjerama komunalni
redar obavijestit će Jedinstveni upravni odjel
općine Velika Kopanica.

Članak 111.
(1)
1.

2.

3.
4.

Mjesni odbori mogu:
upozoravati poduzeća i druge pravne i
fizičke osobe na vladanje što nije u skladu s
ovom Odlukom i propisima donesenim na
temelju ove Odluke, te zahtijeva
poduzimanje odgovarajućih mjera
Odluke,
izvještavati komunalnog redara, odnosno
Jedinstveni upravni odjel općine Velika
Kopanica o slučajevima kršenja ove
Odluke i propisa donesenih na osnovu ove
Odluke,
pomagati komunalnom redaru u
obavljanju njegovih zadataka,
obavljati i druge poslove što su im
povjereni.
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(1)
Odgovorne osobe u poduzećima,
ustanovama i udrugama građana, dužni su
komunalnom redaru omogućiti obavljanje
dužnosti, a osobito pristup do prostorija, te mu dati
potrebno objašnjenje.

4.

5.

VIII. UPRAVNE MJERE
6.
Članak 113.
(1)
Ako se u slučajevima iz članka 110. točke
2., 3., 4., 5., 6. i 7. ove Odluke ne postupi po rješenju
komunalnog redara, kaznit će se:
pravna osoba novčanom kaznom u iznosu
od 5.000,00 do 10.000,00 kuna,
obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost, ako je prekršaj
počinila u vezi obavljanja djelatnosti,
novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00
do 5.000,00 kuna,
fizička osoba kao i odgovorna osoba u
pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu
od 1.000,00 do 2.000,00 kuna.
(2)
Svaka kasnija novčana kazna izriče se u
istom iznosu. Ukoliko pravna ili fizička osoba ne
izvrši rješenje ni nakon tri uzastopno izrečene
novčane kazne, rješenje će se izvršiti putem druge
osobe na teret obveznika.

7.

8.

9.

10.

11.
IX. KAZNENE ODREDBE
12.
Članak 114.
(1)
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna
osoba:
1.

2.

3.

ako nema vidno i propisano istaknut kućni
broj, odnosno postupa suprotno
odredbama članak 5., stavak 2. i 3.,
ako ne održava ogradu uz javnu površinu,
odnosno postupa suprotno odredbama
članka 6., stavak 1. i 2.,
ako ne održava natpis koji ju predstavlja,

13.

14.

15.
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odnosno postupa suprotno odredbama
članka 7., stavak 1. 2. i 3.,
ako vješa robu i druge prodajne predmete
na prozore i vrata lokala, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 10., stavak 1. i
2.,
ako postavlja plakate i oglase na mjesta
koja nisu za to predviđena, odnosno
postupa suprotno odredbama članka 11.,
stavak 1. i 2. i 3.,
ako izlaže ili prodaje proizvode izvan
prostora za tu svrhu, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 15., stavak 1.,
i 2.,
ako uništava ili zagađuje javne površine,
pere vozila na javnim površinama, ispušta
otpadne vode u vodotoke ili kanale,
spaljuje otpad, odnosno postupa suprotno
odredbama članka 21., točke 1., 3., 4., 5.,
6., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15. i 16.,
ako vrši prodaju iz vozila bez
odgovarajućih dozvola nadležnih tijela,
postupa suprotno odredbama članka 23.,
stavak 2,
ako drži građevinski materijal na način na
koji to nije dozvoljeno, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 28., stavak 1.,
2. i 3.,
ako koristi javne površine za skladištenje
ogrjevnog drva ili ugljena, odnosno
postupa suprotno odredbama članka 29.,
ako vrši utovar ili istovar robe na javnoj
površini, odnosno postupa suprotno
odredbama članka 30., stavak 1., i 2.,
ako ne dovede zelenu površinu u prijašnje
stanje nakon izvođenja instalacija,
odnosno postupa suprotno odredbama
članka 34., stavak 4.,
ako ne održava čistoću na javnim
prometnim površinama, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 39., stavak 1. i
2.,
ako na javne površine baca otpatke,
odnosno postupa suprotno odredbama
članka 40.,
ako vozilom onečišćuje javnu površinu,
odnosno postupa suprotno odredbama
članka 41., stavak 1., 2. i 3.,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.
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ako ne održava svoje dvorište, vrt i ostale
površine, odnosno postupa suprotno
odredbama članka 42.,
ako ne održava zaštitni zemljišni pojas,
odvodne kanale uz prometnice, živice,
drveće te sve ostale javne površine koje
graniče s njihovim katastarskim posjedom,
odnosno postupa suprotno odredbama
članka 45., stavak 1., 2. i 4.,
ako ne ispunjava određene tehničke
normative, odnosno postupa suprotno
odredbama članka 46.,
ako ne ispuni propisani vremenski
minimum održavanja javnih površina,
odnosno postupa suprotno odredbama
članka 48., stavak 1., i 2.,
ako ne održava urednim neizgrađeno
građevinsko zemljište, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 50.,
ako ne održava urednim poljoprivredno
zemljište, odnosno postupa suprotno
odredbama članka 51., stavak 1., i 2.,
ako izvođač radova ne ispuni obveze iz
članka 52., odnosno postupa suprotno
odredbama članka 52.,
ako ne ukloni otpad nastao čišćenjem i
obrezivanjem stabala, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 53.,
ako onečišćuje zidove ili fasade, odnosno
postupa suprotno odredbama članka 54.,
ako ne održava čistoću na javnim
površinama koje koriste, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 55.,
ako ne održava čistoću oko kioska i sličnih
instalacija, odnosno postupa suprotno
odredbama članka 56.,
ako napasa stoku ili perad na posebno
uređenim javnim površinama, odnosno
postupa suprotno odredbama članka 57.,
ako odbije preuzeti i propisno koristiti
posudu ili pvc vrećice za prikupljanje
komunalnog otpada, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 71., stavak 1.,
i 2.,
ako postavi kontejner za otpad na mjestu
koje otežava promet, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 72., stavak 1.,
i 2.,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
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ako ne sklopi ugovor za uslugu
preuzimanja spremnika za otpad, odnosno
postupa suprotno odredbama članka 75.,
ako ne sklopi ugovor za korištenje
posebnih vreća za otpad, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 77.,
ako u posude za otpad odlaže opasne tvari,
odnosno postupa suprotno odredbama
članka 79.,
ako skupljanje i odvoz otpada ne izvršava
na Zakonom propisani način, odnosno
postupa suprotno odredbama članka 80.,
stavak 1., i 2.,
ako ne odlaže selektivni komunalni otpad u
zasebne spremnike, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 81.,
ako s komunalnim otpadom odlaže uginule
životinje, zapaljive i otrovne tvari,
odnosno postupa suprotno odredbama
članka 82.,
ako u roku od 30 dana ne ukloni otpad koji
nagrđuje okoliš, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 86., stavak 2.,
ako s otpadom postupa suprotno
odredbama članka 88., stavak 1., i 2.,
ako ne obavljaju uklanjanje snijega i leda s
nogostupa, odnosno postupa suprotno
odredbama članka 91., stavak 1., i 2.,
ako ne uklone snijeg i led sa spremnika za
komunalni otpad, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 92.,
ako ne održava prometne površine
sposobnima za prometovanje, odnosno
postupa suprotno odredbama članka 93.,
ako prilikom uklanjanja snijega i leda čini
štetu na javnoj površini ili na susjednim
objektima, odnosno postupa suprotno
odredbama članka 95.,
ako odlaže snijeg i led na javne površine,
odnosno postupa suprotno odredbama
članka 96.,
ako parkira vozilo na kolnik ili nogostup za
vrijeme padanja snijega, odnosno postupa
suprotno odredbama članka 98.,
ako parkira vozilo na trgovima ili javnim
parkiralištima za vrijeme padanja snijega,
odnosno postupa suprotno odredbama
članka 99.,
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45.

ako ne postave natpis upozorenja ispred
krovova s kojih prijeti padanje snijega,
odnosno postupa suprotno odredbama
članka 100.,
46.
ako ne zaore ili na drugi način ne prekrije
zemljom stajski ili drugi gnoj koji je rasuo
po polju ili vrtu, odnosno postupa suprotno
odredbama članka 105., stavak 1., i 2.,
47.
ako onemogućava poslove provođenja
dezinsekcije i deratizacije, odnosno
postupa suprotno odredbama članka 106.,
stavak 4.,
48.
ako ne održava i ne čisti dimnjak, odnosno
postupa suprotno odredbama članka 107.,
stavak 1., i 2.
(2)
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka
novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 3.000,00
kuna kaznit će se obrtnik ili fizička osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako je
prekršaj počinila u vezi obavljanja djelatnosti.
(3)
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka
novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 1.000,00
kuna kaznit će se fizička osoba ili odgovorna osoba
u pravnoj osobi.

Članak 115.
(1)
Komunalni redar ovlašten je uz izdavanje
potvrde naplatiti novčanu kaznu na mjestu
počinjenja prekršaja, bez izdavanja prekršajnog
naloga, u visini donjeg iznosa propisane novčane
kazne za fizičke osobe ili odgovornu osobu u
pravnoj osobi za počinjeni prekršaj iz članka 114.
stavka 1. ove Odluke, kada je počinitelj prekršaja
zatečen u izvršenju prekršaja na temelju
neposrednog zapažanja.
(2)
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti
novčanu kaznu, izdat će mu se prekršajni nalog, s
uputom da plaćanje može izvršiti u roku od 8 dana,
od dana kada je počinio prekršaj.
(3)
Smatra se da se počinitelj plaćanjem globe
na mjestu počinjenja prekršaja, odnosno prema
prekršajnom nalogu, a prije podnošenja prigovora,
odrekao prava na prigovor protiv prekršajnog
naloga.

Broj: 13
Članak 116.

(1)
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00
do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna
osoba, ako:
1.
postupa suprotno odredbama o uređenju
naselja iz članka 8., članka 13., članka 17. i
članka 19. ove Odluke (u nastavku teksta
ovog članka: Odluke) 2. ne postupi po
odredbama o uređenju naselja iz članka
13., stavka 2., 3., i 4. Odluke,
3.
postupa suprotno odredbama o korištenju i
čuvanju javnih površina iz članka 21.
stavka 1. točaka 2., 7. i 12., članka 24.,
članka 31. i članka 36. Odluke,
4.
ne postupi po odredbama o skupljanju,
odvozu i postupanju s komunalnim
otpadom iz članka 69. Odluke,
5.
postupa suprotno odredbama o sanitarnokomunalnim mjerama iz članka 103.
Odluke,
6.
odbije postupati prema rješenju
Jedinstvenog upravnog odjela i rješenju
komunalnog redara,
7.
odbije komunalnom redaru pružiti potpuna
objašnjenja ili mu onemogućava pristup do
prostorija, objekata, naprava i uređaja što
su predmet uredovanja.
(2)
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do
5.000,00 kuna kaznit će se obrtnik ili fizička osoba
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako je
prekršaj počinila u vezi obavljanja djelatnosti.
(3)
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička
osoba (građanin) kao i odgovorna osoba u pravnoj
osobi kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od
1.000,00 do 2.000,00 kuna.

Članak 117.
(1)
Roditelj ili staratelj maloljetnika koji
počini prekršaj iz ove Odluke, kaznit će se
novčanom kaznom predviđenom za tu vrstu
prekršaja.
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X.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
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21.

Članak 118
1)
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o komunalnom redu općine
Velika Kopanica klasa:023-01/94-01/212,
ur.broj:2178-12/94-1 od 5.rujna 1994.godine.

Članak 119.
(1)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA VELIKA KOPANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/13-014/12
Ur. br: 2178/12-01-13-01
Velika Kopanica, 12. srpnja 2013.g.
Predsjednica
Općinskog vijeća
Marica Hosu, v.r.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6.
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 i
19/13) i članka 46. Statuta općine Velika Kopanica
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 09/09 i 5/13), općinska načelnica općine Velika
Kopanica, donosi:
ODLUKU
o imenovanju predstavnika općine Velika
Kopanica u Trgovačkom društvu
„Vodovod“ d.o.o. Slavonski Brod

I
Za predstavnika općine Velika Kopanica u
Trgovačkom društvu „Vodovod“ d.o.o. Slavonski
Brod, Nikole Zrinskog 25, kao javnog isporučitelja
u kojem općina Velika Kopanica ima udjela,
imenuje se: Jozo Jurkić dipl.ing.stroj. zamjenik
općinske načelnice.

II
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije“
Klasa:023-01/13-01/94
Ur.broj:2178/12-01-13-01
Velika Kopanica, 24.srpnja 2013.godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Ružica Vukovac, dipl.iur., v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "LASICA" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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