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ŽUPANIJA

- akti  župana: Članak 2.

U članku 1. iza riječi „broj izvršitelja“ dodaju se 

38. riječi „prijem službenika i namještenika“.

Članak 3.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i Naziv poglavlja: „Raspored na radna mjesta“, 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne mijenja se u: „IV. prijem u službu i raspored na 

novine“ br. 86/08), na prijedlog pročelnika radna mjesta“.

županijskih upravnih tijela, župan Brodsko-

posavske županije donosi Članak 4.

PRAVILNIK Ispred članka 8. dodaje se novi članak 8. koji glasi:

„Službenici i namještenici primaju se u službu 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o putem javnog natječaja, na način i po postupku 

unutarnjem redu Županijske uprave p r o p i s a n  Z a k o n o m  o  s l u ž b e n i c i m a  i  

namještenicima u lokalnoj i  područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 86/2008. i 

Članak 1. 61/2011.).

Svi službenici u službi na neodređeno ili određeno 

Ovim Pravilnikom mijenja se i dopunjuje Pravilnik vrijeme obvezni su imati položen državni stručni 

o unutarnjem redu Županijske uprave („Službeni ispit.“

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 21/2010.).
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Dosadašnji članak 8. postaje „9“ i svi ostali se uvjeti: prvostupnik-menadžer ekonomske struke, 

pomiču za jedan broj. poznavanje rada na računalu, položen državni 

stručni ispit, godinu dana radnog staža u struci, opis 

poslova: „Prati, obrađuje i analizira pitanja iz 

Članak 5. područja industrije, trgovine i ugostiteljstva, te 

predlaže mjere za unapređenje ovih djelatnosti u 

U članku 12. stavak 1. briše se. okviru samoupravnog djelokruga Županije. Prati 

stanje zaposlenosti i zapošljavanja, te kretanje 

nezaposlenosti na području Županije. Priprema 

Članak 6. podloge i izrađuje analize, izvješća i druge 

materijale o ostvarenim rezultatima poslovanja 

U članku 10. – Sistematizacija radnih mjesta: gospodarstva, te pojedinih gospodarskih 

djelatnosti. Priprema i izrađuje nacrte odluka i 

a) U Stručnoj službi Županijske skupštine i drugih akata koje donosi župan i Županijska 

župana: skupština. Koordinira suradnju općina i gradova s 

- redni broj 16. i naziv radnog mjesta „VKV gospodarskim subjektima posebice u segmentu 

grafički djelatnik“ briše se; mogućnosti ulaganja u gospodarskim zonama. 

Usmjerava i pomaže gospodarskim subjektima u 

b) U Upravnom odjelu za Proračun i financije dijelu koji se odnosi na mogućnost korištenja 

briše se „Pododsjek za Proračun i financijsko- raznih kreditnih linije, a posebice županijskih 

knjigovodstvene poslove jedinica lokalne kreditnih programa. Obavlja i sve druge poslove po 

samouprave s radnim mjestima od rednog broja 6. nalogu pročelnika odjela.“  

do 8.“

U istom Odjelu, u Odsjeku za Proračun i financije – f) U Upravnom odjelu za poljoprivredu, pod 

Pododjeljak za Proračun, pod rednim brojem 11. rednim brojem 1., u opisu poslova radnog mjesta, 

broj izvršitelja mijenja se u „4“, a pod rednim dodaje se prva rečenica: „Upravlja odjelom i 

brojem 12. broj izvršitelja mijenja se u „2“. organizira obavljanje poslova iz djelokruga 

odjela.“

c) U Upravnom odjelu za komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša: g) U Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i 

- pod rednim brojem 1 u opisu poslova kulturu:

radnog mjesta, umjesto riječi „rukovodi“ treba - pod rednim brojem 1. u opisu poslova 

stajati „upravlja“; dodaje se prva rečenica: „Upravlja odjelom i 

- pod rednim brojem 2., kod broja izvršitelja, organizira obavljanje poslova iz djelokruga 

dodaje se tekst u zagradi „nije popunjeno“. odjela.“

- pod rednim brojem 3. kod broja izvršitelja, 

d) Upravnom odjelu za razvoj i europske dodaje se tekst u zagradi „nije popunjeno“

integracije, pod rednim brojem 1. u opisu poslova - pod rednim brojem 6. savjetnik za kulturu i 

radnog mjesta, umjesto riječi „rukovodi“ unosi se informiranje, uvjet: „Potrebno stručno znanje“ 

„upravlja“.       mijenja se i glasi: „Magistar struke ili stručni 

specijalist – magistar kroatologije, pedagoškog ili 

e) U Upravnom odjelu za gospodarstvo: drugog društvenog usmjerenja, tri godine radnog 

- pod rednim brojem 1. u opisu poslova iskustva na odgovarajućim poslovima, položen 

radnog mjesta dodaje se prva rečenica: „Upravlja državni stručni ispit.“

Odjelom i organizira obavljanje poslova iz 

djelokruga Odjela.“ h) U Upravnom odjelu za zdravstvo i 

- iza rednog broja „7.“ dodaje se novi redni socijalnu skrb:

broj „8.“ i tekst: „Viši referent za gospodarstvo“, - pod rednim brojem 1. u opisu poslova 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  6Strana:  526



radnog mjesta, dodaje se prva rečenica koja glasi: 39.

„Upravlja odjelom i organizira obavljanje poslova 

iz djelokruga odjela.“

- pod rednim brojem 2. pod „Potrebno Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  

stručno znanje“ dodaje se „i ekonomskog smjera“. izvršenju  državnog  proračuna  za  2012.  od  27.  

- pod rednim brojem 3., pod „Potrebno veljače  2012.  godine  (”Narodne  novine”  br.  

stručno znanje“ mijenja se i glasi: „Magistar struke 24/12),  članka  56.  Statuta  Brodsko-posavske  

ili stručni specijalist pravnog smjera ili drugog županije  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

odgovarajućeg društvenog usmjerenja, jedna županije”  br.  10/09  i  19/10)  i  članka  11.  

godina radnog iskustva na odgovarajućim Odluke  o  izvršenju  Proračuna  Brodsko-

poslovima, položen državni stručni ispit.“ posavske  županije  za  2012.  (”Službeni v jesnik  

Brodsko-posavske  županije”  br. 16/11),  župan  

Brodsko-posavske  županije  donosi

Članak 7.

ODLUKU

Ovlašćuje se Stručna služba Županijske skupštine 

i župana da izda pročišćeni tekst Pravilnika. o  raspodjeli  sredstava  za  sufinanciranje  

Programa  komunalne  infrastrukture  

u  2012.  godini

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a 1.

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. Ovom  Odlukom  raspoređuju  se  sredstva  

kapitalne  pomoći  jedinicama  lokalne  

Klasa: 023-01/12-01/184 samouprave  osigurana  u  Proračunu  Brodsko-

Urbroj: 2178/1-11-01/12-1 posavske  županije  za  2012.  godinu  na  razdjelu  

Slavonski Brod, 30. travnja 2012. 5.  Upravnog  odjela  za  komunalno  gospodarstvo  

i  zaštitu  okoliša  u  ukupnom  iznosu  od  

ŽUPAN 5.535.310,00 kn.

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

2.

Sredstva  iz  točke  1.  ove  Odluke  

namijenit  će s e  za:

1. kaptalne  pomoći  općinama  za  

cestogradnju 1.276.000,00 kn

2. kapitalne  pomoći  općinama  za  

vodoopskrbu 2.300.000,00 kn

3. kapitalne  pomoći  općinama  za  

vodoodvodnju 1.524.000,00 kn
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3. gradova  i  općina  na  području  Brodsko-posavske  

županije,  Klasa:035-02/11-01/1,  Ubroj: 2178/1-

Sredstva  kapitalne  pomoći  rasporedit  će 11-01-11-1  od  21.  prosinca  2011.  godine,  na  

s e  jedinicama  lokalne  samouprave  za  namjenu  način  da  se  naziv  ustanove  Zavod  za  socijalnu  

i  u  iznosima  navedenim  u  tablici  koja  je  skrb  u  Brodsko-posavskoj  županiji  mijenja  i  

sastavni  dio  ove  Odluke. unosi  novi  naziv  ustanove:

Centar  za  socijalnu  skrb  Slavonski  Brod - 

2178/01-28

4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  8.  dana  Članak  2.

nakon  objavljivanja  u  „Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije”. Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

objavljivanja  u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-

Klasa: 023-01/12-01/183 posavske  županije”.

Urbroj: 2178/1-11-01/12-1

Slavonski Brod, 30. travnja 2012. Klasa: 035/02/12-01/1

Urbroj: 2178/1-11-01-12-1

ŽUPAN Slavonski Brod, 4. svibnja 2012.

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

ŽUPAN

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

40.

41.

Na  temelju  članka  5.  Pravilnika  o  

jedinstvenim  klasifikacijskim  oznakama  i  

brojčanim  oznakama  stvaratelja  i  primatelja  Na  temelju  članka  5.  Pravilnika  o  

akata  (”Narodne  novine”  br.  38/88),  župan  jedinstvenim  klasifikacijskim  oznakama  i  

Brodsko-posavske  županije  donio  je brojčanim  oznakama  stvaratelja  i  primatelja  

akata  (”Narodne  novine”  br.  38/88),  župan  

RJEŠENJE Brodsko-posavske  županije  donio  je

o  izmjeni  Rješenja  o  utvrđivanju  brojčanih  RJEŠENJE

oznaka  za  obavljanje  poslova  iz  

samoupravnog  djelokruga  Županije,  o  izmjeni  Rješenja  o  utvrđivanju  brojčanih  

gradova  i  općina  na  području  oznaka  za  obavljanje  poslova  iz  

Brodsko-posavske  županije samoupravnog  djelokruga  Županije,  

gradova  i  općina  na  području  

Brodsko-posavske  županije

Članak  1.

Ovim  Rješenjem  mijenja  se  Rješenje  o  Članak  1.

utvrđivanju  brojčanih  oznaka  za  obavljanje  

poslova  iz  samoupravnog  djelokruga  Županije,  Ovim  Rješenjem  mijenja  se  Rješenje  o  
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utvrđivanju  brojčanih  oznaka  za  obavljanje  Članak  2.

poslova  iz  samoupravnog  djelokruga  Županije,  

gradova  i  općina  na  području  Brodsko-posavske  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

županije,  Klasa:035-02/11-01/1,  Ubroj: 2178/1- objavljivanja  u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-

11-01-11-2  od  21.  prosinca  2011.  godine,  na  posavske  županije”.

način  da  se  naziv  ustanove  Zavod  za  socijalnu  

skrb  u  Brodsko-posavskoj  županiji  mijenja  i  Klasa: 035/02/12-01/1

unosi  novi  naziv  ustanove: Urbroj: 2178/1-11-01-12-1

Centar  za  socijalnu  skrb  Slavonski  Brod - Slavonski Brod, 4. svibnja 2012.

2178/15-10

ŽUPAN

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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OPĆINA
NOVA  KAPELA

3. okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu 

Nova Kapela.

Na temelju članka 31. Statuta općine Nova II

Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 13/2009), a u svezi sa čl. 28. i čl. 29. b U izmjenama i dopunama Procjene ugroženosti 

Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

br. 174/04 i 79/07) i Pravilnika o metodologiji za okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu 

izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i Nova Kapela dolazi do smanjenja broja pripadnika 

spašavanja („Narodne novine“ br. 38/08), civilne zaštite na 42 pripadnika. 

Općinsko vijeće općine Nova Kapela na svojoj 19. 

sjednici održanoj 17. 4. 2012. godine, donosi III

ODLUKU Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

o izmjenama i dopunama Procjene ugroženosti županije“.

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća za OPĆINSKO VIJEĆE

općinu Nova Kapela OPĆINE NOVA KAPELA

KLASA: 810-01/12-01/01

I URBROJ: 2178/20-03-12-1

Općinsko vijeće općine Nova Kapela donosi Predsjednik 

izmjene i dopune Procjene ugroženosti Općinskog vijeća

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Damir Ocvirek, v.r.
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4.           Shematski prikaz ustroja tima iz stavka 1. 

ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i 

sastavni  je dio ove Odluke.

          Tim ima svoj osobni ustroj.

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o  

zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07 i 

38/09.), te članka 3. stavak 1. Pravilnika o Članak 5.

ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne  

zaštite i sustava uzbunjivanja („NN“ br. 111/07.) i            Tim ima Zapovjedništvo koje se sastoji od 

članka 31. Statuta općine Nova Kapela ("Službeni zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara. 

vjesnik Brodsko-posavske županije") Općinsko  

vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj 17. 4. 2012. 

godine donosi  Članak 6.

 

ODLUKU            Tim čine tri  skupine a svaka skupina ima 

zapovjednika. 

o osnivanju, ustroju i popuni Postrojbi civilne           Svaka skupina ima 3 ekipe sa 4 člana u svakoj 

zaštite općine Nova  Kapela ekipi (vođa ekipe i dva  člana). 

 

Članak 1. Članak 7.

  

           Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje i            Zapovjednika i zamjenika zapovjednika 

ustroj postrojbe civilne zaštite opće namjene,  te Tima te zapovjednike skupina imenovat će  

uvjeti  i način popune postrojbe. načelnik općine Nova Kapela posebnim rješenjem. 

  

Članak 2. Članak  8.

  

           Osniva se postrojba civilne zaštite opće            Osobni ustroj Tima daje se u tabelarnom 

namjene i to kao Tim civilne zaštite opće namjene obliku kao prilog označen brojem 2. i sastavni je 

općine Nova Kapela (u daljnjem tekstu: Tim). dio ove Odluke.

 

Članak  3. Članak 9.

  

           Tim civilne zaštite osniva se kao potpora za        Popuna Tima provodi se vojnim 

provođenje zaštite i spašavanja kada obim obveznicima i drugim građanima s mjestom 

ugroženosti teritorija prelazi mogućnosti zaštite i prebivališta na području općine Nova Kapela.

spašavanja pravnih osoba koje se zaštitom i            Popuna Tima provodi se i članovima 

spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, te udruga građana koje su u okviru redovite 

za provođenje mjera zaštite i  spašavanja. djelatnosti, u određenom obliku bave zaštitom i 

spašavanjem, kao i osobama koje imaju specijalna 

Članak 4. znanja i vještine od značaja za sustav zaštite i 

 spašavanja. 

           Tim civilne zaštite opće namjene općine 

Nova Kapela broji ukupno 42 (četrdesetdva) 

pripadnika.
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Članak 10. 5.

 

           Na temelju pisanog zahtjeva općine Nova 

Kapela popunu i raspoređivanje pripadnika obavlja Na temelju članka  9. Zakona o zaštiti i 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni spašavanju (Narodne novine“, broj 174/04, 79/07 i 

ured Slavonski Brod. 38/09) te članka 4. i članka 10. Pravilnika o 

 mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08) 

Članak 11. te članka 31. Statuta općine Nova Kapela 

 („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

           Osobama koje se raspoređuju u Tim izdaje se broj 13/2009), Općinsko vijeće općine Nova 

iskaznica pripadnika Civilne zaštite. Kapela na 19. sjednici održanoj 17. 4. 2012. 

          Evidenciju o izdanim iskaznicama vodi godine, donijelo je

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,  Područni 

ured Slavonski Brod.    ODLUKU

      o imenovanju člana Stožera zaštite i 

Članak 12. spašavanja  općine Nova Kapela za 

 zbrinjavanje  stanovništva i evakuaciju

           Osobni  ustroj Tima može se mijenjati 

sukladno promjenama u Procjeni ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara kao i Članak 1.

zbog utvrđivanja novih zahtijeva njihovog 

angažiranja u jedinstvenom sustavu zaštite i Za člana Stožera zaštite i spašavanja 

spašavanja Republike Hrvatske. općine Nova Kapela za zbrinjavanje stanovništva i 

 evakuaciju  imenuje se Josip Štivić – vijećnik 

Općinskog vijeća općine Nova Kapela.  

Članak 13.

 

           Odluka stupa na snagu danom donošenja i Članak 2.

bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“ Ova Odluka stupa na snagu odmah, a 

 objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

OPĆINSKO VIJEĆE posavske županije“.

OPĆINE NOVA KAPELA

OPĆINA NOVA KAPELA

KLASA:810-01/12-01/01 OPĆINSKO VIJEĆE

URBROJ: 2178/20-03-12-5

Nova Kapela, 17. 4. 2012.         KLASA: 810-01/12-01/01

URBROJ: 2178/20-03-12-2

PREDSJEDNIK Nova Kapela, 17. 4. 2012.

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE NOVA KAPELA Predsjednik

Damir Ocvirek, v.r. Općinskog vijeća

Damir Ocvirek, v.r.
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6. 7.

Na temelju članka 31. Statuta općine Nova Na temelju članka 31. Statuta općine Nova 

Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 13/2009), te čl. 28. i čl. 29. b Zakona o županije“ br. 13/2009), te čl. 28. i čl. 29. b Zakona o 

zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 

174/04,79/07, 38/09 i 127/10) i Pravilnika o 174/04,79/07, 38/09 i 127/10) i Pravilnika o 

metodologiji za izradu procjene ugroženosti i metodologiji za izradu procjene ugroženosti i 

planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 

38/08), a u skladu s Procjenom ugroženosti 38/08), a u skladu s Procjenom ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu 

Nova Kapela, Općinsko vijeće općine Nova Kapela Nova Kapela, Općinsko vijeće općine Nova Kapela 

na svojoj 19. sjednici održanoj 17. 4. 2012. godine, na svojoj 19. sjednici održanoj 17. 4. 2012. godine, 

donosi donosi

ODLUKU ODLUKU

o donošenju Plana zaštite i spašavanja o donošenju Plana civilne zaštite 

općine Nova Kapela općine Nova Kapela

I I

Općinsko vijeće općine Nova Kapela donosi Plan Općinsko vijeće općine Nova Kapela donosi Plan 

zaštite i spašavanja za općinu Nova Kapela. civilne zaštite za općinu Nova Kapela. 

II II

Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE NOVA KAPELA OPĆINE NOVA KAPELA

KLASA: 810-01/12-01/01 KLASA: 810-01/12-01/01

URBROJ: 2178/20-03-12-3 URBROJ: 2178/20-03-12-4

Predsjednik Predsjednik 

Općinskog vijeća Općinskog vijeća

Damir Ocvirek, v.r. Damir Ocvirek, v.r.
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8. 9.

Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  Na temelju članka 209. Zakona o vodama 

lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne novine" Republike Hrvatske, broj 

(”Narodne  novine”  broj  33/01)  i  članka  31.  153/09) i članka 31. Statuta općine Nova Kapela 

Statuta  općine  Nova  Kapela  (”Službeni  vjesnik  ( " S l u ž b e n i  v j e s n i k  B r o d s k o - p o s a v s k e                  

Brodsko-posavske  županije”  broj  13/2009),  županije" br. 13/09), Općinsko vijeće općine Nova 

Općinsko  vijeće  općine  Nova  Kapela  na  19.  Kapela, na sjednici održanoj 17.4.2012. godine, 

sjednici  održanoj  17. 4. 2012.  godine,  donijelo  donosi sljedeću

je

ZAKLJUČAK

o  usvajanju  Izvješća  o  radu  općinskog  

načelnika  za  razdoblje  od  srpnja  do  

prosinca  2011.  godine

I

Prihvaća  se  Izvješće  o  radu  općinskog  

načelnika  za  razdoblje  od  srpnja  do  prosinca  

2011.  godine.  Izvješće  se  nalazi  u  privitku  

ovog  Zaključka.

II.

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  

„Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  

županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE NOVA KAPELA

KLASA: 810-01/12-01/01

URBROJ: 2178/20-03-12-4

Predsjednik 

Općinskog vijeća

Damir Ocvirek, v.r.

ODLUKU

O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE 

VODNE GRAĐEVINE 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

- postupak i uvjeti priključenja građevina i 

drugih nekretnina na komunalne vodne građevine,

- obveza i rokovi priključenja,

- naknada za priključenje i način plaćanja 

naknade za priključenje,

- način i uvjeti financiranja gradnje 

komunalnih vodnih građevina od strane 

budućih korisnika

- nadzor  i

- prekršajne odredbe.

Članak 2.

(1) Pod komunalnim vodnim građevinama u 

smislu ove Odluke smatraju se:

1. građevine za javnu vodoopskrbu

2. građevine za javnu odvodnju.

(2) Vodne usluge su:

1. usluge javne vodoopskrbe,

2. usluge javne odvodnje.
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Članak 3. instalacija priključka radi očitanja vodomjera, 

uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i 

Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo popravka vodomjera i instalacija priključka, u 

REGIONALNI VODOVOD DAVOR-NOVA svakom trenutku.

GRADIŠKA d.o.o. Davor, Vladimira Nazora bb.

II.  OBVEZA I ROKOVI 

Članak 4. PRIKLJUČENJA

(1) Priključenjem na komunalne vodne Članak 6.

građevine, u smislu odredaba ove Odluke, smatra 

se izgradnja priključaka kojima se omogućuje (1) Vlasnici postojećih građevina, odnosno 

stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi, 

korištenje vodnih usluga. dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno 

(2) Priključak na javnu vodoopskrbu smatra se drugu nekretninu na komunalne vodne građevine 

cjevovod vode za piće od spoja na uličnoj mreži do za javnu vodoopskrbu, odnosno javnu odvodnju, 

glavnog vodomjera smještenog u građevini ili kada je takav sustav izgrađen u naselju, odnosno 

izvan nje, uključivo i zaporni uređaj neposredno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno 

iza glavnog vodomjera. druga nekretnina, odnosno kada su osigurani uvjeti 

(3) Priključak na javnu odvodnju smatra se dio za priključenje na te sustave, sukladno ovoj Odluci 

odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj mreži do o priključenju. 

kontrolnog okna koje se nalazi u građevini ili izvan (2) Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu 

nje. suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za 

(4) Vodomjerno okno je dio unutarnje priključenje poljoprivrednog zemljišta na 

vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodomjer i komuna lnu vodnu g rađev inu za  j avnu 

zaporni uređaj. vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom 

(5) Kontrolno okno je dio unutarnje ne mogu obvezati na takvo priključenje. 

kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve 

otpadne vode iz posebnih dijelova građevine (stan, 

poslovni prostor, garaža i sl.). Članak 7.

Vlasnici građevine, odnosno druge nekretnine 

Članak 5. dužni su priključiti građevinu, odnosno drugu 

nekretninu na komunalne vodne građevine u 

(1) Svaka građevina, odnosno svaki dio sljedećim rokovima:

građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu - novoizgrađena građevina, u naseljima gdje 

cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) mora je javni sustav vodoopskrbe, odnosno javni sustav 

imati zaseban uređaj za mjerenje potrošnje – odvodnje izgrađen, mora se priključiti na 

vodomjer. komunalne vodne građevine prije uporabe 

(2) Vlasnik, odnosno korisnik građevine ili građevine,

druge nekretnine dužan je održavati vodomjerno  - postojeće građevine, u naseljima u kojima 

okno kao i kontrolno okno, dok su ostali dijelovi još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe, 

priključka u nadležnosti javnog isporučitelja odnosno javni sustav odvodnje, moraju se 

vodne usluge, te ih je dužan održavati u stanju priključiti na komunalne vodne građevine u roku 

funkcionalne sposobnosti. od 6 mjeseci od dana obavijesti javnog 

(3) Korisnik vodne usluge dužan je javnom isporučitelja vodnih usluga o završetku izgradnje 

isporučitelju vodne usluge omogućiti slobodan sustava javne vodoopskrbe, odnosno sustava javne 

pristup do vodomjernog okna, kontrolnog okna i odvodnje i mogućnosti priključenja, 
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- postojeće građevine, u naseljima gdje je (2) Iznimno, u vodomjerno okno s jednim 

već izgrađen javni sustav vodoopskrbe, odnosno vodoopskrbnim priključkom, isporučitelj vodne 

javni sustav odvodnje, moraju podnijeti zahtjev za usluge može dopustiti ugradnju paralelnih 

priključak na komunalne vodne građevine u roku vodomjera ako postoje opravdani razlozi, te su 

od 30 dana od dana obavijesti isporučitelja o ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za takav način 

mogućnosti priključenja, odnosno priključiti se na priključenja uz ovjerenu suglasnost vlasnika ili 

komunalne vodne građevine u roku od jedne suvlasnika (51 % suvlasnika). Kod razdvajanja ne 

godine dana od stupanja na snagu ove Odluke.  plaća se naknada za priključenje jedinici lokalne 

samouprave.

(3) 

Članak 8.

(1) Ako vlasnik građevine, odnosno druge 

nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno 

drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u 

rokovima iz prethodnog članka ove Odluke, na 

prijedlog isporučitelja vodnih usluga, jedinica 

lokalne samouprave donijet će rješenje u upravnom 

postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili 

drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno 

nekretnine.

(2) Protiv rješenja o obvezi priključenja 

dopuštena je žalba tijelu jedinice područne 

( regionalne) samouprave nadležnom za 

komunalne poslove. Članak 10.

(3) Rješenje o obvezi priključenja, pored 

osnovnih podataka o vlasniku građevine i (1) Postupak za priključenje na komunalne 

građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za vodne građevine za javnu vodoopskrbu, odnosno 

priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva 

isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na za priključenje.

teret vlasnika, odnosno drugog zakonitog (2) Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik 

posjednika građevine, rok plaćanja stvarnih građevine, odnosno druge nekretnine.

troškova priključenja javnom isporučitelju, te (3) Zahtjev za priključenje može podnijeti i 

mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik korisnik građevine ako je to pravo na njega prenio 

građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik vlasnik građevine pisanim ugovorom ili na temelju 

građevine ne uplati troškove izgradnje priključka u specijalne punomoći, ovjerenih kod javnog 

određenom roku. bilježnika.

(4) Zahtjev za priključenje podnosi se 

isporučitelju vodnih usluga.

III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA (5) Zahtjev za priključenje novoizgrađene 

građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije 

Članak 9. uporabe građevine.

(1) Priključenje na komunalne vodne 

građevine izvodi se tako da se na svaku nekretninu Članak 11.

u pravilu uvodi jedan vodoopskrbni priključak i 

jedan priključak odvodnje. (1) Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

1. preslika katastarskog plana za česticu koja 

Vlasnik nekretnine - korisnik može pisano 

zahtijevati odjavu vodovodnog priključka na 

predviđenom obrascu javnog isporučitelja nakon 

što je podmirio eventualna dugovanja nastala do 

dana odjave.

Odjava vodovodnog priključka koja traje do 24 

mjeseca smatra se privremenom odjavom, a 

trajnom odjavom smatra se svaka odjava koja traje 

duže od 24 mjeseca.

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka 

raskida se ugovor o pružanju vodnih usluga. 

zaključen između vlasnika - korisnika i 

isporučitelja vodnih usluga.
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se priključuje na sustav javne vodoopskrbe, podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i 

odnosno javne odvodnje, adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i 

2. presliku akta na temelju kojeg se može sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a  

graditi (uz predočenje izvornika), odnosno potvrda odgovarajuća skica priključka ostaje u arhivi 

Državne geodetske uprave, Područnog ureda za isporučitelja i čuva se u katastru vodova.

katastar Slavonski Brod kojom se potvrđuje da je Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati 

građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. 

i ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne 

3. dokaz o vlasništvu građevine, odnosno može priključiti. 

nekretnine za koju se traži priključak. Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi 

4. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, plaćanja naknade za priključenje. 

izvadak iz središnjeg obrtnog registra za obrte, Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja 

izvadak iz sudskog registra za trgovačka društva i se na znanje jedinici lokalne samouprave, radi 

dr. donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za 

5. po potrebi Uvjerenje o kućnom broju od priključenje. 

Područnog ureda za katastar,

(2) K o r i s n i k  g r a đ e v i n e  z a h t j e v u  z a  Članak 14.

priključenje, osim dokumentacije iz st. 1. ovog 

članka, prilaže i sljedeću dokumentaciju: Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se 

može graditi ne smiju se priključiti na komunalne 

1. dokaz o pravu korištenja građevine vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku 

2. ugovor / specijalna punomoć (pisana postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na 

suglasnost) iz članka 11. stavka 3. ove Odluke. obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema 

posebnom zakonu. 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog 

zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad 

zemljištem i preslika katastarskog plana. Članak 15.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih 

Članak 12. usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak 

radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za nekretnine koja se priključuje. 

priključenje provodi postupak za izdavanje  Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-

dozvole priključenja i izdaje odluku o dozvoli tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj 

priključenja, ako za priključenje postoje tehničko- vodne usluge, ako posebnim propisima nije 

tehnološki uvjeti. određeno drugačije.

Ako za priključenje ne postoje, odnosno nisu Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena 

ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za osoba javnog isporučitelja vodne usluge

priključenje će se odbiti.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 

1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od Članak 16.

dana primitka zahtjeva.

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik 

nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga 

Članak 13. zaključiti Ugovor o izgradnji priključka i Ugovor o 

pružanju vodnih usluga. 

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati 

.
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Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: Članak 20.

naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i 

rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji Obvezu i način plaćanja naknade za priključenje 

čini sastavni dio ugovora. utvrđuje rješenjem jedinice lokalne samouprave.

Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili 

obročno.

IV.  TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI Naknadu za priključenje, odnosno prvi obrok, ako 

UVJETI PRIKLJUČENJA se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja 

naknade dužan je platiti u roku od 15 dana od dana 

Članak 17. dostave rješenja iz stavka 1. ovog članka.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na 

komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj Članak 21.

vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju 

opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga. Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja 

zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o 

izgradnji priključka, uputiti u jedinicu lokalne 

V.  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE samouprave radi plaćanja naknade za priključenje i 

ne smije početi s radovima na priključenju prije 

Članak 18. nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje 

predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje, 

 Vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno 

priključuje na komunalne vodne građevine uz obročno plaćanje.

troškove izgradnje priključka dužan je platiti 

naknadu za priključenje.

Ako građevina ima više posebnih dijelova 1. Visina naknade za priključenje na 

nekretnine, naknada za priključenje plaća se na vodne građevine za javnu vodoopskrbu 

svaki posebni dio nekretnine zasebno. i javnu odvodnju

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i 

spremišta kao posebnih dijelova nekretnine Članak 22.

pribraja se površini posebnih dijelova nekretnine iz 

stavka 2. ovoga članka, osim ako se ti posebni Visina naknade za priključenje na vodne građevine 

dijelovi nekretnine priključuju na komunalne za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju utvrđuje se 

vodne građevine pa se naknada za priključenje u sljedećim iznosima: 
2 plaća zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz - za stambenu zgradu površine do 200 m

stavka 2. ovog članka. građevinske (bruto) površine, bez stanova kao 

posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 13 % 

prosječne mjesečne bruto plaće u Republici 
Članak 19. Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za stan kao posebni dio nekretnine 
2Naknada za priključenje na komunalne vodne površine do 200 m  građevinske (bruto) površine, u 

građevine prihod je Proračuna općine Nova iznosu od 13 % prosječne mjesečne bruto plaće u 
Kapela. Prihodi od naknade za priključenje koriste Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;
se isključivo za gradnju, odnosno financiranje - za stambenu zgradu površine od 200 do 

2gradnje komunalnih vodnih građevina na području 400 m  građevinske (bruto) površine, bez stanova 
općine Nova Kapela. kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 20 % 

prosječne mjesečne bruto plaće u Republici 

Hrvatskoj za prethodnu godinu;
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- za stan kao posebni dio nekretnine prikladne su za priključenje, u iznosu od 13 % 

površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) prosječne mjesečne bruto plaće u Republici 

površine u iznosu od 20 % prosječne mjesečne Hrvatskoj za prethodnu godinu.

bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 

godinu;

- za stambenu zgradu površine preko 400 m2 Članak 23.

građevinske (bruto) površine, bez stanova kao 

posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 25 Vlasnik građevine koja je priključena na 

%prosječne mjesečne bruto plaće u Republici komuna lnu vodnu g rađev inu za  j avnu 

Hrvatskoj za prethodnu godinu; vodoopskrbu, odnosno javnu odvodnju, u slučaju 

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova dogradnje građevine, dužan je za površinu koju 

nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dograđuje podmiriti naknadu za priključenje, po 

dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, kriterijima iz prethodnog članka ove Odluke.

površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine, 

u iznosu od 25 % prosječne mjesečne bruto plaće u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 2. Način plaćanja naknade za 

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova priključenje

nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne 

dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, Članak 24.

površine preko 500 m2 građevinske (bruto) 

površine, u iznosu od 25 %prosječne mjesečne Naknada za priključenje na komunalnu 

bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, te 

godinu; odvodnju komunalnih otpadnih voda plaća se 

- za proizvodne zgrade bez posebnih jednokratno.

dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao 

posebne dijelove nekretnine bez obzira na 

površinu, u iznosu od 25 % prosječne mjesečne 3. Oslobođenje od plaćanja naknade za 

bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu priključenje

godinu;

- za objekte koji služe djelatnosti kulture, znanosti, Članak 25.

obrazovanja, predškolskog odgoja, zdravstva, 

socijalne skrbi, religijske objekte, druge socijalne Načelnik općine Nova Kapela može osloboditi u 

ustanove i ostale građevine društvene namjene, u potpunosti obveze plaćanja naknade za 

iznosu 13 % prosječne mjesečne bruto plaće u priključenje vlasnike građevine ili investitore koji 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; grade građevine od zajedničkog, odnosno općeg 

- za zgrade/građevine športsko-rekreacijske interesa za jedinicu lokalne samouprave kao što su 

namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.), u društveni i vatrogasni domovi, crkva, groblja, 

iznosu 25 %  prosječne mjesečne bruto plaće u športske dvorane, škola, bolnica i slično, te 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih 

- za objekte koji služe isključivo za društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu iste.

poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i 

sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o 

površini, u iznosu od 20% prosječne mjesečne Članak 26.

bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 

godinu;

- za jednostavne građevine koje u smislu Od naknade za priključenje na komunalne vodne 

posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji građevine oslobađaju se osobe koje u smislu 

mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja, a odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih 
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branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih rokovima određenim člankom 7. ove Odluke,

obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje 

dodjelom stambenog kredita („Narodne novine“ 2. samovoljno priključi svoju građevinu na 

br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje.

146/10. i 55/11.). Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit 

će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi 

koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.

VI. FINANCIRANJE GRADNJE 

KOMUNALNIH VODNIH Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kaznit 

GRAĐEVINA OD STRANE će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička 

BUDUĆIH KORISNIKA osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a 

koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Članak 27. Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit 

će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz 

U slučaju kada gradnja određene komunalne stavka 1. ovog članka. 

građevine nije predviđena planom gradnje 

komunalnih vodnih građevina, budući korisnici 

vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, 

uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, Članak 30.

pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s 

jedinicom lokalne samouprave. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko 

općine Nova Kapela, a rok povrata sredstava ne posavske županije“.

može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja 

ugovora. 

Članak 31.

VII.  NADZOR Primjenom ove Odluke prestaju vrijediti na 

području općine Nova Kapela odredbe Odluke o 

Članak 28. priključenju na komunalnu infrastrukturu 

( " S l u ž b e n i  v j e s n i k  B r o d s k o - p o s a v s k e                

Ovlaštena osoba jedinice lokalne samouprave (u županije"  br. 23/2010).

daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) u provođenju 

ove Odluke može poduzeti sljedeće mjere:

- izdati obvezni prekršajni nalog i izreći 

novčanu kaznu,

- pokrenuti prekršajni postupak. PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Damir Ocvirek, v.r.

VIII.  PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, 

kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 

1. ne priključi svoju građevinu na javni 

sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u 

KLASA: 325-01/12-01/01

URBROJ: 2178/20-03-12-2
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10.

N

- Zakon o zraku (NN broj 178/04, 110/07, 

60/08)

- Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost (NN broj 107/03)

a temelju članka 11. stavka 2. Zakona o - Zakon o prostornom uređenju i gradnji 

otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 111/06, (NN broj 76/07, 38/09, 55/11)

60/08 i 97/09) i članka 31. Statuta općine Nova - Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 

Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske broj 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04, 

županije broj 13/09), Općinsko vijeće općine Nova 178/04, 38/09, 79/09, 49/11)

Kapela na svojoj 19. sjednici održanoj 17. travnja - Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije 

2012. godine donijelo je (NN broj 3/94)

- Kyoto protokol o klimatskim promjenama 

PLAN (NN broj 2/96)

- Montrealski protokol (NN broj 12/93)

gospodarenja otpadom općine Nova Kapela - Stockholmska konvencija (NN broj 4/01)

za razdoblje od 2011. do 2019. godine - Međunarodna konvencija MAR POL 

73/78 (NN broj 17/98)

- Barcelonska konvencija (NN broj 11/01, 

Prema Zakonu o otpadu općine su obvezne donijeti 12/03)

Plan gospodarenja komunalnim otpadom. 

Općinski plan gospodarenja komunalnim otpadom Plan gospodarenja otpadom općine Nova Kapela 

planski je dokument, koji je usklađen s za razdoblje 2012. do 2020. godine sadrži:

županijskim Planom (donijela Županijska 

skupština na 27. sjednici održanoj 6. 10. 2008. 1. Položaj i karakteristike područja općine 

godine za razdoblje od 2008. do 2015. godine i Nova Kapela

objavljen u "Službenom vjesniku BPŽ" broj 2. Postojeće stanje gospodarenja otpadom

15/08), Strategijom i Planom gospodarenja 3. Mjere gospodarenja otpadom

otpadom RH, kao i sa Strategijom zaštite okoliša 3.1. Mjere odvojenog skupljanja komunalnog 

RH (Plan gospodarenja otpadom za RH, usvojen u otpada

kolovozu 2007. godine za razdoblje od 2007. do 3.2. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta 

2015. godine). za komunalni otpad

3.3. Popis otpadom onečišćenog okoliša i 

neuređenih odlagališta

Svrha i opseg Plana gospodarenja otpadom 3.4. Redosljed aktivnosti sanacije neuređenih 

odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša

Svrha donošenja Plana, koji se temelji na načelima 3.5. Izvore i visinu potrebnih sredstava za 

EU, je pronaći okvir u kojemu će se moći smanjiti provedbu sanacije.

količina otpada, a otpadom koji se proizvede 4. Praćenje izvršenja poduzetih mjera 

mogućnost održivog gospodarenja. Člankom 4. predviđenih Planom gospodarenja 

Zakona o otpadu utvrđen je skup aktivnosti, odluka otpadom.

i mjera usmjerenih na načine gospodarenja 

otpadom. 1. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE 

PODRUČJA OPĆINE NOVA 

Zakonodavni okvir KAPELA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja 

- Zakon o otpadu (NN broj 178/04, 153/05, općine Nova Kapela u odnosu na prostor i 

111/06, 110/07, 60/08, 87/09) sustave Županije i države

- Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 110/07) Općina Nova Kapela nalazi se u Brodsko-
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posavskoj županiji i graniči s općinama Oriovac na Tijekom godine najučestaliji su vjetrovi jačine 1-3 

istoku, općinama Staro Petrovo Selo i Davor na bofora /2-20 km/h/.

zapadu, rijekom Savom na jugu, te Požeško- Prosječna (srednja) godišnja temperatura općine 

slavonskom županijom na sjeveru. Nova Kapela je oko 11,3° C. Količina padalina je 

Na površini od 12.853 ha (128,53 km2) smješteno tijekom godine oko 850 mm.

je 12 naseljenih mjesta koja čine općinu Nova 

Kapela. 

Područjem općine Nova Kapela prolazi državna 1.3. Stanovništvo

cesta D 4 (Zagreb – Slavonski Brod – Lipovac) u 

dužini 7,50 km i državna cesta D 49 (Batrina – Općina Nova Kapela je jedna od većih 

Požega) u dužini 6 km. jedinica lokalne samouprave na području Brodsko-
2Osim navedenih cesta državnog značaja, posavske županije. Ima površinu od 128,53 km  ili 

područjem općine prolaze županijske ceste uz koje udio od 6,3% od površine Županije.
su izgrađena naseljena mjesta: Na površini od 12.853 ha (128,53 km2) smješteno 
Ž 4100 – Srednji Lipovac i Donji Lipovac je 12 naseljenih mjesta koja čine općinu Nova 
Ž 4158 – Batrina, Nova Kapela i Bili Brig Kapela. 
Ž 4182 – Siče Prema popisu iz 2011. godine u općini živi 4.202 
Ž 4183 – Magić Mala stanovnika u 1436 domaćinstva.
Ž 4184 – Seoce Općina ima manju gustoću naseljenosti od 

prosjeka Županije, a prema popisu stanovništva iz 
Uz lokalne ceste općine smještena su ostala 2011. godine gustoća naseljenosti je 32,7 

2naseljena mjesta: stanovnika/km .
L 42010 – Gornji Lipovac Stanovništvo općine živi raspoređeno u 
L 42024 – Pavlovci dvanaest  naselja: Siče, Magić Mala, Seoce, 
L 42025 – Stara Kapela Batrina, Dragovci, Stara Kapela, Pavlovci, Gornji 

Lipovac, Srednji Lipovac, Donji Lipovac, Nova 
Kroz općinu Nova Kapela prolazi glavna Kapela i Bili Brig.
magistralna, elektrificirana, dvokolosiječna pruga 

MG-2C Zagreb – Tovarnik u dužini od cca 7 km. 

Na glavnoj magistralnoj prugi nalazi se željeznički 2. POSTOJEĆE STANJE
kolodvor Nova Kapela/Batrina.  GOSPODARENJA KOMUNALNIM
Osim glavne magistralne pruge MG-2C,  OTPADOM
područjem općine prolazi pruga II reda II 207 

Pleternica-Nova Kapela/Batrina u dužini cca 5 km Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 
sa stajalištem u naseljenom mjestu Dragovci. broj 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
Preko područja općine prelazi magistralni 38/09, 79/09, 49/11), prikupljanje i odlaganje 
naftovod za međunarodni promet (JANAF). komunalnog otpada spada u komunalnu djelatnost. 

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz 

proizvodnje i uslužnih djelatnosti, ako je po 
1.2.      Klima svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.

Gospodarenje otpadom u nadležnosti je općine, 
Klima je umjereno-kontinentalna, s koja  je obvezna svim građanima i poslovnim 

rasponom temperatura od -25 do +40° C, s subjektima na svom području osigurati uvjete i 
vjetrovima istočnog, zapadnog, jugozapadnog i omogućiti provedbu propisanih mjera za 
sjeveroistočnog smjera. gospodarenje komunalnim otpadom.

U prijelaznim godišnjim dobima, u Na području općine Nova Kapela sakuplja 
proljeće i jesen, dominiraju vjetrovi iz se mješoviti komunalni otpad najvećim dijelom iz 
sjeveroistočnog i jugozapadnog smjera. kućanstava. Općina je 2007. godine zaključila 
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Ugovor o koncesiji za komunalnu djelatnost 3. MJERE GOSPODARENJA

prikupljanja i odvoza komunalnog otpada s  OTPADOM

tvrtkom „Jackob Becker“ iz Gornje Vrbe na period 

od 5 godina. Cilj ovog Plana gospodarenja otpadom je 

Komunalni otpad prikuplja se jedan puta ostvarenje optimalnih rješenja gospodarenja 

tjedno u svih dvanaest naselja, a dva puta godišnje otpadom usmjerenih k sprečavanju i smanjivanju 

prikuplja se glomazni otpad. nastanka otpada, na način da se izbjegne opasnost 

Na području općine nema značajnijih po ljudsko zdravlje, biljni i životinjski svijet, te 

poslovnih subjekata koji bi proizvodili značajnije onečišćenje okoliša u skladu s odredbama 

količine drugih vrsta otpada, a tu možemo relevantnih zakona, nacionalnom strategijom i 

spomenuti automehaničarsku radionicu koja je programima zaštite okoliša, a u smislu toga općina 

dužna otpadno motorno ulje i auto-gume Nova Kapela će poduzeti sljedeće mjere 

zbrinjavati po posebnim propisima kao i zbrinjavanja komunalnog otpada:

zdravstvena i veterinarska ambulanta koji su 

medicinski otpad također dužne zbrinuti po 

posebnim propisima.

I pored organiziranog odvoza otpada 3.1. Mjere odvojenog skupljanja otpada

primijećeno je nekontrolirano bacanje otpada na 

javnim površinama uz cestu i cestovne kanale, kao i Suvremeno gospodarenje otpadom ima 

ponovno nastajanje divljih deponija. svoje uporište u primarnoj reciklaži, tj. u 

Na području općine na postoji odlagalište odvojenom skupljanju otpada. Cilj odvojenog 

otpada, već koncesionar sakupljeni otpad odvozi skupljanja otpada je omogućiti gospodarenje tim 

na odlagalište u Komunalac d.o.o. u Županji. otpadom u skladu s odredbama Zakona o otpadu i 

Prema podacima tvrtke Jackob Becker u donesenim provedbenim pravilnicima. Zakon 

2011. godini na području općine (broj stanovnika nalaže odvojeno prikupljanje i skladištenje otpada 

obuhvaćen skupljanjem: 994) skupljeno  je 450 čija se vrijedna komponenta može iskoristiti.

tona mješovitog komunalnog otpada od čega se 440 Odvojeno  se mogu prikupljati plastika, 

tona odnosi na kućanstva i 10 tona iz spremnika s papir, staklo, metali, bio-otpad i druge korisne 

javnih površina. komponente koje se mogu ponovo koristiti. Drugu 

Na području općine Nova Kapela nije skupinu čine baterije, akumulatori, stara ulja i 

riješeno selektivno prikupljanje komunalnog masti, lijekovi, boje i sl., kao štetne tvari izrazito 

otpada kao što su staklo, papir, pet ambalaža i sl., opasne za okoliš i kao takve se trebaju prikupljati i 

jedino što je u naselju Nova Kapela, Trg kralja adekvatno zbrinjavati sukladno posebnim 

Tomislava 15 postavljen  kontejner zapremnine propisima važećim za ove vrste otpada.

500 litara za prikupljanje papira i kontejner Razvrstavanje i odvojeno prikupljanje 

zapremnine 500 litara za prikupljanje stakla, a otpada kod proizvođača otpada preduvjet  je za 

stanovnicima je prepušteno na vlastitu savjest da efikasnu primjenu mjera gospodarenja otpadom. 

takav otpad sami dovezu i odlože u odgovarajući P o d  m j e r a m a  g o s p o d a r e n j a  o t p a d o m  

kontejner. Spomenute kontejnere odvozi tvrtka podrazumijevamo postupke kojima  se otpadu daje 

Jackob Becker d.o.o. prema potrebi, odnosno kada nova vrijednost kroz preradu, ponovnu uporabu 

budu napunjeni. otpada koji bi se zbrinuo na odlagalištu otpada. S 

druge strane smanjuje se količina preostalog 

otpada za postupak daljnjeg zbrinjavanja. Postoje 

Odvodnja otpadnih voda dva osnovna modela organiziranog sustava 

odvojenog prikupljanja otpada.

Kanalizacijski sustav općine Nova Kapela Prvi model predstavljaju reciklažna 

trenutno je u fazi izgradnje. Zahvaća naselje dvorišta (RD) i zeleni otoci opremljeni sa 

Batrina. spremnicima i posudama zapremine 1100 do 5000 
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litara u kojima se, ovisno o veličini i izvedbi vlastitog komunalnog pogona općine Nova 

prikuplja desetak različitih vrsta iskoristivih Kapela.

otpadnih tvari i opasnog otpada. Općina Nova Kapela je 8. lipnja 2011. 

Drugi model čine spremnici i posude za godine potpisala sporazum o uspostavi cjelovitog 

pojedine vrste otpada na više sabirnih mjesta u sustava gospodarenja otpadom na području BPŽ.

pojedinom naselju, najčešće uz spremnike za Potrebno je u suradnji sa svim općinama, 

prikupljanje komunalnog otpada. Sukladno gradovima i Županijom što prije odrediti lokaciju 

zakonskim propisima za svaku vrstu otpada postoje odlagališta, odabrati način zbrinjavanja otpada, 

propisane dimenzije, vrsta i boja spremnika. izraditi projektnu dokumentaciju i izvršiti sve 

Osim postavljenih kontejnera u Novoj aktivnosti kako bi se izgradilo odlagalište u skladu 

Kapeli za papir i staklo u ostalim naseljima općine s europskim normama.

nije riješeno pitanje odvojenog prikupljanja otpada Od moguća tri modela upravljanja i 

stoga je potrebno s koncesionarom dogovoriti i nadzora općina će analizom troškova i ostalih 

uspostaviti model zelenih otoka u svakom naselju elemenata za efikasno nadziranje i upravljanje 

po jedan na način da se prvotno postave kontejneri otpadom posebnom odlukom odrediti model, 

za papir, PET ambalažu i staklo, a u daljnjoj odnosno način nadzora i upravljanja odlaganja 

perspektivi kontejneri za ostale vrste otpada koji komunalnog otpada. 

prvenstveno nastaju u kućanstvima. 

U izmjenama i dopunama Prostornog plana  

uređenja općine Nova Kapela koje bi trebalo 3.3. Popis otpadom onečišćenog okoliša i

napraviti, potrebno je odrediti lokaciju za  neuređenih odlagališta

reciklažno dvorište ili više njih ovisno o procjeni 

potrebe. Na području općine Nova Kapela postoji 

Nakon što se stvore odgovarajući uvjeti za više manjih divljih odlagališta. Neka manja divlja 

odvojeno prikupljanje različitih vrsta komunalnog odlagališta su nekoliko puta sanirana, međutim još 

otpada u smislu raciklažnih dvorišta i zelenih otoka uvijek na njih dovoze građevinski, poljoprivredni i 

potrebno je prvenstveno edukativno utjecati na ostali otpad. 

proizvođače otpada na smanjenje količina i vrsta Svi vodotoci i odvodni kanali su 

otpada i istovremeno utjecati na svijest za potencijalna divlja odlagališta. 

razdvajanje otpada po vrstama i njegovo odlaganje U blizini svakog naselja ili izletišta postoje 

u odgovarajuće spremnike. divlje deponije s manjim količinama otpada, bez 

obzira što ih povremeno saniramo. 

Planom sanacije divljih odlagališta odredit 

će se prioriteti, odnosno redosljed aktivnosti 

3.2. Mjere za upravljanje i nadzor sanacije spomenutih divljih odlagališta. 

 odlagališta za komunalni otpad

Na području općine Nova Kapela ne 3.4. Redosljed aktivnosti sanacije

postoji uređeno i registrirano odlagalište otpada,  neuređenih odlagališta i otpadom

niti se planira graditi. Odlagalište će se riješiti na  onečišćenog okoliša

nivou Županije, a lokacija nije predviđena na 

našem području. Stoga posebne mjere i nadzor Općina Nova Kapela će kontaktirati i 

t reba usmjer i t i  na divl ja odlagal iš ta i  angažirati stručne osobe na izradi popisa divljih 

nekontrolirano bacanje smeća u okoliš. odlagališta kojim su utvrđene lokacije, količine i 

Za provođenje mjera sanacije odlagališta i vrste komunalnog otpada koje se nalaze na 

mjesta na koje je odbačen otpad, te vršenje stalnog spomenutim odlagalištima. 

nadzora zadužen je Jedinstveni upravni odjel 

općine Nova Kapela, te komunalni djelatnik 
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Planom sanacije divljih odlagališta odredit 4. PRAĆENJE IZVRŠENJA

će se prioriteti, odnosno redoslijed aktivnosti  PODUZETIH MJERA PREDVIĐENIH 

sanacije spomenutih divljih odlagališta.     PLANOM GOSPODARENJA

 OTPADOM

3.5. Izvori i visina potrebnih sredstava za Općinski načelnik je dužan jednom 

provedbu sanacije godišnje, do 30. travnja tekuće godine za prethodnu 

godinu, podnijeti izvješće Općinskom vijeću o 

Za sanaciju divljih odlagališta planirani provedbi Plana gospodarenja otpadom općine 

iznos sredstava predvidjet će se Planom sanacije Nova Kapela, a poglavito o izvršenju i provedbi 

divljih odlagališta na području općine Nova obveza propisanih mjera gospodarenja otpadom 

Kapela. utvrđenih ovim Planom. 

Općina Nova Kapela predviđa da će se Ovaj Plan gospodarenja otpadom stupa na 

visina sredstava za sanaciju divljih odlagališta snagu osmog dana od dana objavljivanja u 

kretati oko 250.000,00 kuna, a financiranje će se „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

izvršiti na način da će općina Nova Kapela županije“.

financirati pripremne radove kao što je izrada Plana 

sanacije i ostalih pripremnih radova koji su OPĆINSKO VIJEĆE

neophodni da bi se moglo pristupiti konkretnim OPĆINE NOVA KAPELA

radovima na sanaciji divljih odlagališta, a ostale 

troškove planiramo da će snositi resorno KLASA: 351-01/11-01/03

Ministarstvo, odnosno Fond za zaštitu okoliša i URBROJ: 2178/20-03-12-9

energetsku učinkovitost. Nova Kapela, 17. 4. 2012

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Damir Ocvirek, v.r.
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5. Članak 2.

U 2012. godini Program održavanja 

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalne infrastrukture na području općine 

komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – Oprisavci obuhvaća:

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 

79/09, 153/09, 49/11), te članka 32. Statuta općine 

Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 

županije ” br. 11/09), Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na svojoj 19. sjednici održanoj 11. -    Pročišćavanje cestovnih kanala u svim 

travnja 2012.godine, donijelo je naseljima općine Oprisavci (po potrebi)

PROGRAM Za troškove odvodnje atmosferskih voda planira se 

iznos od 40.000,00 kn

održavanja komunalne infrastrukture općine 

Oprisavci za 2012. godinu

II.  ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU 

KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH 

Članak 1. POVRŠINA

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova -     Održavanje čistoće javnih površina u svim 

s procjenom troškova održavanja komunalne naseljima općine Oprisavci

infrastrukture općine Oprisavci za 2012. godinu.

OPĆINA  OPRISAVCI
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Za troškove održavanja čistoće u dijelu koji se vjesniku Brodsko-posavske županije“ .

odnosi na čišćenje javnih površina planira se iznos 

od 40.000,00 kn OPĆINA OPRISAVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Klasa:400-01/12-01/2

Urbroj: 2178/14-01-12-1

- Održavanje javnih površina u svim naseljima Oprisavci, 11. travnja  2012.g

općine Oprisavci

PREDSJEDNIK

Za troškove održavanja javnih površina planira se OPĆINSKOG VIJEĆA:

iznos od 100.000,00 kn Matija Trepšić, v.r.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 

CESTA

6.

- Održavanje nerazvrstanih cesta na 

području općine Oprisavci

- Održavanje poljskih putova na području Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o 

općine Oprisavci komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – 

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 

Za troškove održavanja nerazvrstanih cesta 79/09, 153/09, 49/11), te članka 32. Statuta općine 

–nasipanje kamenom, planira se iznos od Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

250.000,00 kn županije ” br. 11/09), Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na svojoj 19. sjednici održanoj 11. 

travnja 2012.godine, donijelo je

V. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- Tijekom godine izvršiti pregled i popravak PROGRAM 

javne rasvjete u svim naseljima općine Oprisavci  

građenja objekata i uređaja komunalne 

Za troškove održavanja javne rasvjete planira se infrastrukture općine Oprisavci za 2012.g.

iznos od 40.000,00kn

Članak 1. 

Članak 3. 

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova 

Financi jska sredstva potrebna za s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja 

održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. komunalne infrastrukture s prikazom financijskih 

ove Odluke planirana su u Proračunu općine sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa. 

Oprisavci za 2012. godinu .

Članak 2. 

Članak 4. 

U 2012. godini Program građenja objekata 

Ovaj Program stupa na snagu danom i uređaja komunalne infrastrukture na području 

donošenja, a bit će objavljen u  „Službenom općine Oprisavci obuhvaća:
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I     GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA IV      GRAĐENJE GROBLJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

JAVNE POVRŠINE -Mrtvačnica Trnjanski Kuti

Potrebna sredstva –15.000,00 kn

- Ugibalište Oprisavci Rok izgradnje – 2012 . godina

Potrebna sredstva – 100.000,00 kn Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci

Rok izgradnje – 2012 .godina

Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci -Mrtvačnica Oprisavci 

Potrebna sredstva –20.000,00 kn

- Cesta Prnjavor (prema M.Kop) Rok izgradnje – 2012 . godina

Potrebna sredstva –235.000,00 kn Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci

Rok izgradnje – 2012 .godina

Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci, -Mrtvačnica Svilaj

Državni proračun Potrebna sredstva –215.000,00 kn

Rok izgradnje – 2012 . godina

- Cesta Poljanci Groblje Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci, 

Potrebna sredstva –235.000,00 kn Državni proračun

Rok izgradnje – 2012 .godina

Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci, -Mrtvačnica Prnjavor 

Državni proračun Potrebna sredstva –215.000,00 kn

Rok izgradnje – 2012 . godina

- Cesta Oprisavci (c.lenija) Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci, 

Potrebna sredstva –235.000,00 kn Državni proračun

Rok izgradnje – 2012 .godina

Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci, -Mrtvačnica Novi Grad

Državni proračun Potrebna sredstva –215.000,00 kn

Rok izgradnje – 2012. godina

Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci, 

II     GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA Državni proračun

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I 

NABAVA OPREME ZA OPSKRBU PITKOM 

VODOM

V       GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA

- Izgradnja kanalizacijskog sustava općine 

Oprisavci - Izgradnja Društvenog doma u Oprisavcima

Potrebna sredstva –1.000.000,00 kn Potrebna sredstva –2.200.000,00 kn

Rok izgradnje – 2012 . godina Rok izgradnje – 2012.g.

Izvori sredstava – Proračun općine Oprisavci, Izvori sredstava – Proračun općine Oprisavci, 

Državni proračun, „Hrvatske vode“ Državni proračun

- Dodatna ulaganja –Dom Prnjavor

III     GRAĐENJE JAVNE RASVJETE Potrebna sredstva –25.000,00 kn

Rok izgradnje – 2012.g.

- Izgradnja javne rasvjete u svim naseljima Izvori sredstava – Proračun općine Oprisavci

općine (po potrebi)

Potrebna sredstva –40.000,00 kn - Dodatna ulaganja – Dom Novi Grad

Rok izgradnje – 2012 .godina Potrebna sredstva –250.000,00 kn

Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci Rok izgradnje – 2012.g.
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Izvori sredstava – Proračun općine Oprisavci, 7.

Državni proračun

- Dodatna ulaganja- Dom Svilaj 

Potrebna sredstva –300.000,00 kn Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

Rok izgradnje – 2012.g. područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

Izvori sredstava – Proračun općine Oprisavci 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 

150/11) i članka 32. Statuta općine Oprisavci 

-    Poslovna zona Stružani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

Potrebna sredstva –100.000,00 kn br. 11/09), Općinsko vijeće općine Oprisavci na  

Rok izgradnje – 2012.g. 19. sjednici održanoj 11. travnja 2012.g. donosi 

Izvori sredstava – Proračun općine Oprisavci

PROGRAM

Članak 3. javnih potreba u društvenim djelatnostima 

općine Oprisavci  za 2012. godinu  

Financijska sredstva potrebna za izgradnju 

komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke 

planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2012. Članak 1. 

godinu .

Ovim se Programom utvrđuju javne potrebe u 

društvenim djelatnostima općine Oprisavci za 

Članak 4. 2012. godinu za financiranje iz Proračuna općine 

Oprisavci :

Ovaj Program stupa na snagu danom 

donošenja, a bit će objavljen u  „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“

OPĆINA OPRISAVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:400-01/12-01/3

Urbroj: 2178/14-01-12-1

Oprisavci, 11. travnja 2012.g

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Matija Trepšić, v.r.
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A) JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 
PROSVJETE  

80.000,00 
 

1. ODRŽAVANJE PROGRAMA „MALA ŠKOLA“ , konto 381191, 
3237 

20.000,00 

2. OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ“, konto 381191    60.000,00 

 
B) JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA  SPORTA 167.500,00 
1. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU NOGOMETNIM KLUBOVIMA: 

konto 38115 
113.000,00 

 § N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI  30.000,00 
§ N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI- ŠKOLA NOGOMETA 20.000,00 
§ N.K. „SAVA“ SVILAJ 10.000,00 
§ N.K. „SLOGA“ STRUŽANI 10.000,00 
§ N.K. „NAPRIJED“ TRNJANSKI KUTI 3.000,00 
§ N.K. „SLAVONIJA“ PRNJAVOR 10.000,00 
§ N.K. „OMLADINAC“ NOVI GRAD 20.000,00 
§ N.K. „GAJ“ POLJANCI 10.000,00 

2. DODATNA ULAGANJA U SPORTSKE OBJEKTE-KAPITALNE 
DONACIJE, konto 3821 

20.000,00 

3. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU LOVAČKIM DRUŠTVIMA I 
ŠORTSKO-RIBOLOVNIM UDRUGAMA , konto 38114 

27.500,00 

 · L.D. „POSAVINA“ SVILAJ  12.000,00 

Lovna jedinica Novi Grad, Prnjavor 4.000,00 

Lovna jedinica Svilaj 4.000,00 

Lovna jedinica Oprisavci 4.000,00 
 · L.D. „JELAS“ RUŠČICA  6.500,00 

Lovna jedinica Trnjanski Kuti 4.000,00 

Lovna jedinica Poljanci 2.500,00 

 · L.D. „SOKOL“ OPRISAVCI 4.000,00 

 · ŠRU „MRIST“ OPRISAVCI 2.500,00 

 · ŠRU „SMUĐ“ SVILAJ 2.500,00 

4. IZVANREDNE TEKUĆE DONACIJE , konto 38115 7.000,00 

C) POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA 50.000,00 
1. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU, konto 38112 35.000,00 
 · Župna zajednica Oprisavci 17.500,00  

 · Župna zajednica Svilaj 17.500,00  

2. KAPITALNE DONACIJE, konto 3821 15.000,00 
 · Župna zajednica Oprisavci  7.500,00 

 · Župna zajednica Svilaj 7.500,00 

 
D) JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA KULTURE 30.000,00 
1. TEKUĆE DONACIJE, konto 38114 15.000,00 

 · KUD „Zlatno klasje“ Oprisavci 15.000,00 

2. ODRŽAVANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA, konto 38114 15.000,00 
 · Razigrane grive 15.000,00 
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E) JAVNE POTREBE HUMANITARNIH I DRUGIH DRUŠTVENIH 
UDRUGA ,  

22.500,00 

1. TEKUĆE DONACIJE, konto 38114 12.500,00 
 · Ostale donacije prema pristiglim zahtjevima 12.500,00 

2. KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA PREMA 
PRISTIGLIM ZAHTJEVIMA, konto 3821 

10.000,00 

 
F) JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI 260.000,00 
1. NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU, konto 

3721 
100.000,00 

2. NAKNADA TROŠKOVA U NARAVI, konto 3722 135.000,00 
3. KAPITALNE DONACIJE SOC.SKRBI,  konto 3822, 3831 25.000,00 

 
G) VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE OPRISAVCI, konto 38119 100.000,00 

 

H) ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, konto 4223 40.000,00 

 

I) JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA INFORMIRANJA, konto 3233 40.000,00 

 
    J)  DONACIJA POLITIČKIM STRANKAMA , konto 38114 40.000,00 

1. HSS 4.000,00 
2. HDZ 10.000,00 
3. SDP 4.000,00 
4.  HSP 2.000,00 
5. HSLS 2.000,00 
6. HNS 2.000,00 
7. HDSSB 2.000,00 
8. Ostale donacije političkim strankama 14.000,00 

 
  SVEUKUPNO: 830.000,00 KN 
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Članak 2. 8.

Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba 

općine Oprisavci obvezni su gospodariti Na temelju članka 6.  Zakona o zakupu i 

sredstvima s posebnom pažnjom, te najkasnije do kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne 

kraja siječnja 2013. godine podnijeti vjerodostojno novine“ br. 125/11), članka 32. Statuta općine 

i detaljno izvješće za 2012. godinu  o izvršenim Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

programima i o utrošku sredstava po programu županije“ br. 11/09), Općinsko vijeće Oprisavci na 

javnih potreba za 2012. godinu sukladno važećim svojoj 19. sjednici održanoj 11. travnja 2012. 

pravnim propisima, a u protivnom bit će im godine donijelo je

uskraćena isplata sredstava iz Proračuna za 2013. 

godinu.  ODLUKU

o raspisivanju Javnog natječaja za zakup 

Članak 3. poslovnog  prostora u vlasništvu općine 

Oprisavci

Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa 

sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim 

propisima, te zaključcima Općinskog vijeća, Članak 1.

sukladno Programom predviđenoj namjeni. 

Općinsko vijeće općine Oprisavci raspisuje Javni 

natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu 

Članak 4. općine Oprisavci, na adresi: Oprisavci 68, 

Oprisavci . Koji je smješten unutar nekretnine 

Ostvarenje ovog Programa ovisno je o prilivu upisane u zk.ul. br. 421, sagrađen na k.č. br. 1099  

sredstava u Općinskom proračunu općine k.o. Oprisavci – ZADRUŽNI DOM .

Oprisavci za 2012.g., a  načelnik općine  može  

uskratiti isplatu svima ili pojedinim korisnicima 

sredstava. Članak 2.

Uvjeti natječaja

Članak 5. 

Poslovni prostor u vlasništvu općine Oprisavci daje 

Program javnih potreba općine Oprisavci stupa na se u zakup u svrhu obavljanja zdravstvene 

snagu danom donošenja, a objavit će se u djelatnosti.

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske Početni iznos zakupnine iznosi 1.000,00.kn.

županije“. Poslovni prostor se daje u zakup na vrijeme od 10 

(deset) godina.

OPĆINA OPRISAVCI Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 

OPĆINSKO VIJEĆE 20.000,00 kuna, te se polaže kod PRIVREDNE 

BANKE ZAGREB d.d. na račun općine Oprisavci 

Klasa:400-01/12-01/1 br. 2340009-1830300001 model 68 poziv na broj 

Urbroj: 2178/14-01-12-1 odobrenja 7706-OIB, svrha uplate: Jamčevina.

Oprisavci, 11. travnja 2012.g.

Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će 

PREDSJEDNIK biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude 

OPĆINSKOG VIJEĆA: prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu. 

Matija Trepšić, v.r. Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko 
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povuče ponudu nakon što se pristupi postupku mora biti vidljivo da je natjecatelj 

otvaranja ponuda. registriran za djelatnost koja je oglašena;

Pravo na zakup ima sudionik koji ispunjava uvjete - izvornik ili ovjerenu presliku odobrenja za 

Natječaja i koji ponudi najviši iznos zakupnine. samostalni rad izdanu od nadležne 

Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati komore;

troškove i usluge isporučiteljima energije i usluga -  potvrdu da se protiv direktora, odnosno 

(struja, voda, plin i drugo) prema primljenim vlasnika obrta ne vodi istražni, odnosno  

računima o potrošnji. kazneni postupak, te izjavu da nije 

            Općinsko vijeće općine Oprisavci zadržava kažnjavan za kaznena djela iz oblasti 

pravo potpunog ili djelomičnog poništenja ovog gospodarstva;

natječaja i isto nije dužno obrazložiti. - izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o 

         Pravo sudjelovanja na natječaju imaju upisu u sudski registar ili izvadak iz 

pravne i fizičke osobe koje imaju pravo sudskog registra ne stariji od 30 (trideset) 

samostalnog rada. dana do dana podnošenja ponude, iz kojih 

          Poslovni prostor izdaje se u zakup u stanju mora biti vidljivo da je pravna osoba 

viđeno-preuzeto, pa je zakupnik dužan poslovni registrirana za obavljanje djelatnosti za 

prostor urediti i privesti ugovorenoj namjeni o koju se javni natječaj provodi, te ime i 

vlastitom trošku, te se potpisom  Ugovora o zakupu prezime osobe ovlaštene za zastupanje;

odriče prava primjene instituta stjecanja bez - potvrdu Porezne uprave o podmirenim 

osnove i poslovodstva bez naloga, bez obzira da li poreznim obvezama i doprinosima za 

je u poslovni prostor ulagao sa ili bez suglasnosti mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne 

zakupodavca. stariju od 30 (trideset) dana do dana 

   Zakupnik je dužan sam pribaviti svu podnošenja ponude,

dokumentaciju potrebnu za početak obavljanja - pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju 

označene djelatnosti u zakupljenom prostoru. općih uvjeta zakupa propisanih Odlukom o 

zakupu poslovnog prostora, te izjavu da je 

upoznat sa stanjem i opremljenošću 

prostora koji se daje u zakup;

Članak 3. - pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju 

svih pojedinačnih uvjeta zakupa utvrđenih 

Javni natječaj bit će objavljen u tjedniku " u javnom natječaju za davanje u zakup 

Posavska Hrvatska". poslovnog prostora.

Članak 4. Članak 5.

Ponuda za natječaj mora sadržavati Ponude se dostavljaju poštom, preporučeno u 

zatvorenim omotnicama na adresu:

-  ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište OPĆINA OPRISAVCI

(za fizičku osobu), odnosno naziv tvrtke s adresom Oprisavci 174/A

sjedišta (za pravnu osobu), potvrdu o OIB-u, te 35213 Oprisavci

naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine;

- visinu ponuđene zakupnine; s naznakom: "Za Natječaj za zakup poslovnog 

- dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu; prostora u vlasništvu općine Oprisavci – 

- presliku osobne iskaznice ukoliko je Ne otvarati" u roku od 15 dana od dana 

natjecatelj fizička osoba; te izvornik ili objavljivanja natječaja u tjedniku „Posavska 

ovjerenu presliku rješenja o upisu u Hrvatska“.

središnji obrtni registar (obrtnicu), iz koje 
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Članak 6. 9.

           Za otvaranje, pregled, ocjenu i usporedbu 

pristiglih ponuda, kao i donošenje zaključka o Na temelju članka 10. stavka 1. 3., 4. i 5. 

prijedlogu za odabir ponude imenuje se Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08., 

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog 96/08. i 116/08., 76/09.-OUSRH, i 114/11. ) i 

natječaja u sastavu: članka 32. Statuta općine Oprisavci  („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/09.) 

1. ANTUN KOVAČEVIĆ, predsjednik Općinsko vijeće općine Oprisavci  na 19. sjednici 

2. JOSIP CVIJANOVIĆ, član održanoj 11. travnja  2012. godine donijelo je

3. VINKO KATALINIĆ, član

ODLUKU

    

Članak 7 o trgovini na malo izvan prodavaonica na 

području općine Oprisavci

Općinsko vijeće općine Oprisavci donijet će 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na 

Natječaju za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Članak 1.

općine Oprisavci. Općinsko vijeće ovom Odlukom 

ovlašćuje načelnika općine Oprisavci za Ovom Odlukom utvrđuje se prodaja robe i usluga 

zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostorija na malo, izvan trgovina i to:

koji je predmet ove Odluke u ime općine Oprisavci. 1. način prodaje,

2. mjesta na području općine Oprisavci na kojima 

se može obavljati prodaja,

Članak 8. 3. vanjski izgled prodajnih objekata,

4. korištenje javnih površina,

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit 5. visina naknade za korištenje javnih površina.

će objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. NAČIN PRODAJE

Klasa: 023-05/12-01/7 Članak 2.

Ur.broj: 2178/14-01-12-1

Oprisavci, 11. travnja  2012. god. Trgovina robe na malo izvan prodavaonica može se 

obavljati temeljem odobrenja Jedinstvenog 

PREDSJEDNIK upravnog odjela, u skladu s ovom Odlukom.

OPĆINSKOG VIJEĆA: Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja u 

Matija Trepšić, v.r. zahtjevu je dužan navesti osnovne podatke o 

podnositelju, robu koju će prodavati i način na koji 

će je prodavati, površinu gdje će je prodavati i koju 

će zauzeti, te priložiti ispravu nadležnog tijela 

kojom dokazuje da je registriran za obavljanje 

djelatnosti.

Odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela sadrži 

sljedeće podatke: osnovne podatke o podnositelju 

zahtjeva, lokaciju i površinu na kojoj se prodaje 

roba, način prodaje robe i vrstu robe, vrijeme 

trajanja odobrenja (početak i završetak trajanja 

odobrenja), obvezu čišćenja površine.
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Odobrenja iz ove Odluke neće se izdati ukoliko odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela općine 

podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja Oprisavci.

prema općini Oprisavci  po bilo kojoj osnovi.

Trgovinu na malo izvan prodavaonica mogu 

obavljati pravne i fizičke osobe Članak 7.

registrirane za obavljanje te djelatnosti na sljedeće 

načine: Naknada za korištenje javnih površina u svrhu 

1. putem kioska, obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica 

2. prodaja putem automata, utvrđena je člankom 16. Odluke o zakupu 

3. prigodnom prodajom (tematski sajmovi, građevinskog zemljišta i javnih površina na 

izložbe, manifestacije, blagdani i sl.), području općine Oprisavci („Službeni vjesnik 

4. pokretna prodaja. Brodsko-posavske županije“ broj 17/09.). 

PRODAJA PUTEM AUTOMATA I PRIGODNA Članak 8.

PRODAJA

Pravne ili fizičke osobe mogu organizirati sajam, 

Članak 3. sezonsku prodaju proizvoda ili prigodnu prodaju za 

vrijeme manifestacija na vlastitom zemljištu.

Prigodna prodaja (prigodni sajam, izložbe, 

manifestacije, blagdanska prodaja) može se 

obavljati uz prethodno odobrenje Jedinstvenog PRODAJA PUTEM KIOSKA

upravnog odjela.

Članak 9.

Članak 4. Ovom Odlukom određuju se lokacije i pravila 

postavljanja kioska na zemljištu u vlasništvu 

Štandovi moraju biti tehnički ispravni, estetsko općine i na javnim površinama.

oblikovani i redovito održavani. Roba mora biti Pod javnim površinama u smislu ove Odluke 

uredno posložena. smatraju se javna dobra u općoj uporabi na 

Štandovi i druge pokretne naprave su: upravljanju općine i površine javne namjene na 

- štandovi za prodaju bižuterije i sl. kojima se okupljaju, zadržavaju i prolaze građani, 

- štandovi za ugostiteljske usluge, odnosno koje služe neposredno za javne svrhe, a 

- štandovi za prodaju sladoleda i slastica, održava ih općina.

- zabavni centar.

Članak 10.

Članak 5.

Kioskom se u smislu ove Odluke, smatra, 

Za privremeno korištenje površine u svrhu privremena, estetski oblikovana građevina gotove 
2humanitarnih i odgojno-obrazovnih akcija, nema konstrukcije, građevinske bruto površine do 12 m , 

obveze plaćanja naknade za korištenje javne što se u cijelosti ili u dijelovima može prenositi i 
površine. postavljati pojedinačno, a služi za obavljanje 

trgovine na malo, prodaju dnevnih tiskovina, igara 

na sreću, prehrambenih proizvoda, jednostavnih 
Članak 6. ugostiteljskih usluga, karata, promocijskog 

materijala, duhanskih proizvoda, bezalkoholnih 
Prodaja robe putem automata može se obavljati uz pića i napitaka i drugih uslužnih djelatnosti.
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Članak 11. Članak 15.

Odobrenje za zakup javne površine za postavljanje Na kioske je moguće postaviti reklamni natpis (u 

kioska mogu tražiti pravne i fizičke osobe, daljnjem tekstu: natpis) veličine do 150 cm x 40 cm 

registrirane za djelatnosti koje se mogu obavljati u s imenom poslovnog subjekta ili obavijest o 

kiosku. djelatnosti koja se obavlja u kiosku, bez 

mogućnosti isticanja bilo kakvih reklamnih 

poruka.

Članak 12. Natpis se postavlja plošno na sljedeće načine:

- paralelno s linijom prednje strane kioska 

Kiosci, kao elementi urbane opreme, moraju biti iznad korisničkog dijela do visine gornjeg ruba 

usklađeni s prostorom na koji se postavljaju. Ako se kioska,

kiosci postavljaju u grupama (dva ili više), tada - paralelno s linijom prednje strane kioska 

moraju biti međusobno oblikovno usklađeni. iznad gornjeg ruba tako da ukupna visinamontirane 

reklame ne prelazi 50 cm mjereno od gornjeg ruba 

kioska.

Članak 13. Po obliku natpis može biti: od pojedinačnih slova, 

ploča, svjetleća sandučasta reklama ili natpis 

Na zemljištu u vlasništvu općine i na javnim ugrađen u izložni portal.

površinama kiosci se postavljaju na lokacije koje Natpis može imati ugrađenu rasvjetu koja ne 

odobrava Jedinstveni upravni odjel. emitira intenzivnu i prekomjernu svjetlost. 

Kiosci se moraju postaviti tako da ne ometaju Uređaj za hlađenje bezalkoholnih pića i napitaka se 

preglednost, promet i korištenje javnih površina, mora nalaziti unutar montažnog objekta.

odnosno da ne ometaju promet vozila i da osiguraju Korištenje sanitarnog čvora u nepokretnom 

nesmetan pješački promet. objektu najmoprimac treba vremenski ugovoriti s 

trećom stranom, te primjerak tog ugovora 

prethodno dostaviti općini. Takvo korištenje treba 

Članak 14. biti osigurano kontinuirano.

Kiosk gotove konstrukcije može se postaviti 

privremeno sukladno ovoj Odluci i rješenju Članak 16.

Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci .

Kiosk mora biti izrađen od drvene ili metalne Za zakup zemljišta u vlasništvu općine Oprisavci 

konstrukcije sa staklenom, drvenom ili metalnom za postavu kioska plaća se zakupnina prema članku 

ispunom. Konstrukcija i ispuna kioska je, u pravilu, 16. Odluke o zakupu građevinskog zemljišta i 

smeđe, odnosno druge slične pastelne boje koja javnih površina na području općine Oprisavci 

nije upadljiva ni intenzivna , u pravilu usklađena s („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

bojom okolnih objekata ako oni postoje. Staklo, broj 17/09.). 

kao ispuna, mora biti u pravilu bezbojno, prozirno. Zakupljeno zemljište ne može se dati dalje u 

Kiosk mora imati kosi krov jednakih dužina podzakup.

(preporuča se dvosljemen iili višesljemeni krov). Zakupnina iz stavka 1. ovog članka prihod je 

Na vanjske dijelove kioska nije dopušteno na Proračuna općine Oprisavci.

vidljiv način montirati instalacije ili dijelove 

uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.

Članak 17.

U vri jeme tematskih sajmova, iz ložba, 

manifestacija, blagdana i sl. moguće je postavljanje 
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kioska uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Članak 21.

prema cjeniku iz prethodnog članka.

Odobrenje za postavljanje takvog kioska izdaje Općina može, u svako doba, jednostrano raskinuti 

Jedinstveni upravni odjel, uz naplatu naknade iz ugovor o zakupu zemljišta u sljedećim 

prethodnog članka. slučajevima:

- ako zakupac bez opravdanog razloga ne 

postavi kiosk, odnosno ne započne s 

Članak 18. obavljanjem djelatnosti u kiosku u skladu s 

posebnim propisima u roku od tri mjeseca 

Zakupac s kojim je zaključen ugovor o zakupu od sklapanja ugovora o zakupu,

zemljišta dužan je u roku od tri mjeseca od - ako zakupac postavi kiosk koji veličinom, 

sklapanja ugovora: oblikom ili vanjskim izgledom ne 

- o svom trošku urediti lokaciju za odgovara ovoj Odluci,

postavljanje kioska, nabaviti i postaviti kiosk, te - ako zakupac ne ispunjava uvjete za 

snositi troškove priključenja na komunalne objekte obavljanje djelatnosti u kiosku u skladu s 

i uređaje, posebnim propisima,

- ishoditi dokumentaciju potrebnu za - ako zakupac u kiosku dulje od tri mjeseca 

obavljanje određene djelatnosti u kiosku, koja mu ne obavlja djelatnost, iako uredno plaća 

je potrebna prema posebnim propisima, svoje obveze,

- započeti s obavljanjem djelatnosti u - ako zakupac pravovremeno ne plaća 

kiosku, u skladu s posebnim propisima. zakupninu i ostale obveze prema općini 

vezane uz zakup zemljišta,

- ako zakupac da zemljište u podzakup,

Članak 19. - ako zakupac obavlja u kiosku djelatnost 

koja nije navedena u ugovoru u zakupu,

Zakupac je dužan održavati kiosk urednim i u - ako zakupac poveća kiosk, odnosno 

ispravnom stanju, a okoliš čistim u skladu s poveća samoinici jat ivno površinu 

odredbama Odluke o komunalnom redu općine korištenja zemljišta,

Oprisavci. - radi privođenja zemljišta njegovoj 

Za obavljanje djelatnosti izvan kioska, potrebno je osnovnoj namjeni određenoj prostornim 

ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog upravnog planom.

tijela. Suglasnošću se utvrđuju uvjeti i rok Ugovor se smatra raskinutim danom dostave 

korištenja zemljišta izvan kioska. jednostrane izjave o raskidu ugovora zakupcu.

Po prestanku zakupa, zakupac nema pravo na Zakupac može, u svako doba, podnijeti zahtjev za 

povrat sredstava uloženih za osposobljavanje raskidom ugovora bez navođenja posebnog 

zemljišta za postavu kioska i obavljanje djelatnosti. razloga, s time da je dužan podmiriti dospjele 

obveze prema općini.

Članak 20.

Članak 22.

Zakup zemljišta za postavljanje kioska prestaje:

- istekom ugovorenog vremena na koje je Po prestanku zakupa na jedan od načina iz 

zemljište dano u zakup, prethodnog članka zakupac je dužan u roku od 30 

- raskidom ugovora o zakupu, dana ukloniti kiosk sa zemljišta koje je imao u 

- sporazumom, zakupu o vlastitom trošku.

- prestankom pravne osobe ili zatvaranjem U slučaju da zakupac ne ukloni kiosk, kiosk će se 

obrta, ukloniti rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela o 

- smrću fizičke osobe zakupca. uklanjanju kioska. 
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Kiosk uklonjen na način iz stavka 2. ovoga članka odvijanje prometa, niti ugrožavati sigurnost 

zakupac je dužan preuzeti u roku 30 dana od dana korisnika usluge, odnosno ostalih sudionika u 

uklanjanja, s time da je dužan prethodno podmiriti prometu.

zakupninu i trošak koji je nastao uklanjanjem i Pokretna prodaja ne smije se obavljati na 

čuvanjem kioska. prometnicama!

Ako zakupac ne preuzme kiosk u roku od 30 dana i 

ne podmiri sve obveze prema općini, kiosk će se 

prodati radi namirenja troškova i duga zakupnine. Članak 25.

Odobrenje za obavljanje prodaje putem pokretne 

Člankom 23. trgovine iz prethodnog članka izdaje Jedinstveni 

upravni odjel općine Oprisavci, sukladno članku 2. 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši ove Odluke.

Jedinstveni upravni odjel. U provođenju nadzora 

nad ovom Odlukom službenici Jedinstvenog 

upravnog odjela imaju ovlasti propisane Zakonom KAZNENE ODREDBE

o komunalnom gospodarstvu.

Uklanjanje kioska naredit će se rješenjem u Članak 26.

sljedećim slučajevima:

- ako zakupac po prestanku ugovora o Osoba kojoj je izdano odobrenje u skladu s 

zakupu ili po isteku odobrenja upravnog tijela nije odredbama ove Odluke dužna je pridržavati se 

u roku uklonio kiosk, odredaba ove Odluke, Odluke o komunalnom redu, 

- ako je kiosk postavljen bez ugovora o te posebnih propisa koji uređuju djelatnost 

zakupu zemljišta, odnosno protivno planu trgovine.

rasporeda kioska,

- ako je kiosk postavljen bez ili protivno 

odobrenju upravnog tijela. Članak 27.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi 

PRODAJA PUTEM POKRETNE TRGOVINE Državni inspektorat i Jedinstveni upravni odjel 

općine Oprisavci, odnosno komunalni redar.

Članak 24.

Prodaja putem pokretnih trgovina može se Članak 28.

obavljati samo i isključivo u naseljima: Poljanci, 

Zoljani, Stružani i Novi Grad. Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 

Uz uvjet propisan prethodnim stavkom, pokretna kuna, kaznit će se pravna osoba, počinitelj 

prodaja može se obavljati: prekršaja, koja obavlja prodaju putem pokretne 

- na svim javnim površinama u vlasništvu trgovine na području općine Oprisavci suprotno 

općine koja su pogodna za takvu aktivnost, osim odredbama ove Odluke. 

onih za koje općina izda zabranu korištenja u svrhu Za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka 

prodaje putem pokretne trgovine, kaznit će se i odgovorna  osoba u pravnoj osobi 

- na javnim parkirališnim površinama, novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 

- na ugibalištima, osim na autobusnim 5.000,00 kuna.

stajalištima, Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i 

- na privatnim površinama uz suglasnost fizička osoba - obrtnik novčanom kaznom u iznosu 

vlasnika parcele na kojoj se prodaja obavlja. od 3.000,00 do 5.000,00 kuna.

Pokretnom prodajom ne smije se remetiti normalno 
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet 

objave).

Članak 29.

2.   Usvaja se Plan zaštite od požara i tehnoloških 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana eksplozija općine Oprisavci  (Plan zaštite od 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- požara i tehnoloških eksplozija općine Oprisavci  

posavske županije“. sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet 

objave).

OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 833-01/12-02/1, Urbroj:2178/14-02-12-1 

OPĆINE OPRISAVCI od veljače  2012.g.

Klasa: 023-05/12-01/6

Urbroj: 2178/14-01-12-01 Članak 2.

Oprisavci, 11. travnja  2012.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

Predsjednik donošenja i bit će objavljena u  “Službenom 

Općinskog vijeća: vjesniku Brodsko-posavske županije".

Matija Trepšić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 833-01/12-02/1

URBROJ: 2178/14-01-12-2

10. Oprisavci, 11. travnja 2012. g.

PREDSJEDNIK

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i OPĆINSKOG VIJEĆA:

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. Matija Trepšić, v.r.

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09 i 

150/11) i članka 32. Statuta općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br. 11/09) Općinsko vijeće općine Oprisavci na  19. 

sjednici održanoj 11. travnja  2012.g. donosi

11.

ODLUKU

o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

tehnološke eksplozije i  Plana zaštite od požara područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

i tehnoloških eksplozija općine Oprisavci 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09 i 

150/11) i članka 32. Statuta općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

Članak 1. br. 11/09) Općinsko vijeće općine Oprisavci na  19. 

sjednici održanoj 11. travnja  2012.g. donosi

Općinsko vijeće općine Oprisavci usvaja :

1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije općine Oprisavci  (Procjena ugroženosti 

od požara i tehnološke eksplozije općine Oprisavci, 
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ODLUKU Članak 3.

o kupnji  nekretnine - k.č.br. 1917  u k.o. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit 

Oprisavci  u vlasništvu  Drage Biondića, će objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-

Oprisavci 162 posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 1. OPĆINE OPRISAVCI

Općinsko vijeće općine Oprisavci KLASA: 023-05/12-01/10

odobrava kupnju nekretnine  upisane u z.k.ul. broj URBROJ: 2178/14-01-12-1

1131   k.č.br. 1917, k.o. Oprisavci, a koja u naravi Oprisavci, 11. travnja  2012.g.

predstavlja ORANICU U SELU  površine 6927 

m2, a u svrhu proširenja mjesnog groblja PREDSJEDNIK

Oprisavci. OPĆINSKOG VIJEĆA:

Matija Trepšić, v.r.

Članak 2.

Sukladno članku 1. ove Odluke,  između 

općine Oprisavci i Drage Biondića, Oprisavci 162  

bit će sklopljen kupoprodajnu ugovor za :

k.č.br. 1917, ORANICA U SELU, 

površine 6927 m2

u k.o. Oprisavci upisane u z.k.ul. 1131

po ukupnoj cijeni u iznosu 50.000,00 kn
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OPĆINA  ORIOVAC

42.

Na temelju članka 28. st.1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 

32. Statuta općine Oriovac (”Službeni vjesnik Brodsko-posavska županije” br. 10/09)  Vijeće općine Oriovac 

na 18. sjednici održanoj 27. 3. 2012. godine, donosi

IZVJEŠĆE

o stanju zaštite i spašavanja na području općine Oriovac u 2011. godini

UVOD:

   Zaštita i spašavanje uređena je Zakonom o zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), kao i 

ostalim zakonskim odredbama vezanih uz zaštitu i spašavanje.

   Sudionici zaštite i spašavanja su:

- fizičke i pravne osobe,

- izvršna i predstavnička tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- središnja tijela državne uprave.

   Izvršni dio sustava zaštite i spašavanja su: operativne snage zaštite i spašavanja.

Operativne snage sastoje se od:

- stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,

- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj 

djelatnosti,

- zapovjedništva i postrojbi vatrogastva,

- zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite,

- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi 

otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i veće nesreće.
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STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA SVIH OPERATIVNIH

SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

· Općinsko vijeće je 14. 7. 2009. godine. donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera 

zaštite i spašavanja, kao i izmjene i dopune iste odluke 11. 2. 2010. godine.                                                                                

· Dana 18. 12. 2009. godine Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo je sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti i spašavanju Odluku o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite općine Oriovac.                                                                        

· Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju 

važnu okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području općine.

· Članovi stožera zaštite i spašavanja nisu prošli kroz sustav obuke koji bi im dao temeljna saznanja o 

sustavu zaštite i spašavanja, kao upiti stručna znanja o njihovim zadaćama u situacijama velikih nesreća i 

katastrofa.

· Izuzetak čine članovi Stožera, predstavnici DUZS PU Slav.Brod i Policijske uprave BP, koji se u okviru 

svog radnog mjesta kontinuirano obučavaju u poduzimanju mjera zaštite i spašavanja. Međutim, kako su isti 

angažirani u više jedinica lokalne samouprave, oslanjanje isključivo na njihova znanja i sposobnosti čini sustav 

neučinkovitim.

· VZ Oriovac okuplja pet vatrogasnih društava s područja općine Oriovac, te ima organiziranu zaštitu na 

cijelome našemu području kako zaštitu stanovništva od požarne opasnosti tako i zaštite od elementarnih 

nepogoda, te su pojedina društva osposobljena i posjeduju opremu za obavljanje tehničkih intervencija.

Stožerno društvo je DVD Oriovac koje izlazi na sve dojave, te kao takvo ima najveću odgovornost prilikom 

zaštite naše općine. Kao što je svima poznato naša općina ima veliku požarnu opterećenost. 

Izvješće sadrži pojedinačni broj intervencija  vatrogasnih postrojbi koje su izašle na intervencije u 

navedenom razdoblju.

DVD ORIOVAC:  31 intervencija

intervencija vatrogasaca vozila     radnih sati

Požari otvorenog prostora 21 84 18 115

Požar vozila u cestovnom prometu 1 12   2   12

Požar dimnjaka   3 17  4   26

Požar  poslovnog objekta 1 13  3   13

Tehnička intervencija  u prometu 2 8  3   19

Tehnička intervencija ispumpavanje 3  4   2    4

DVD LUŽANI:  11 intervencija

Požari otvorenog prostora 11 50  20  88

DVD MALINO: 3 intervencije

Požari otvorenog prostora 3 22   3 32,45

DVD SLAVONSKI KOBAŠ:   6 intervencija

Požari otvorenog prostora                              5

Požar dimnjaka  1
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1.1.                   Požari na stambenim objektima 0 0 0 0 
1.2.                   Požari na industrijskim objektima 0 0 0 0 
1.3.                   Požari na poslovnim objektima 1 13 3 13 
1.4.                   Požari dimnjaka 3 17 4 26 
1.5.                   Požari na gospodarskim objektima         
1.6.                   Požar vozila u pružnom prometu         
1.7.                   Požar vozila u cestovnom prometu 1 12 2 12 
1.8.                   Požar otvorenog prostora 21 143 31 186 
1.9.                   Požar na plinskim instalacijama         
  UKUPNO  POŽARI: 26 185 40 237 
2.                   TEHNIČKA  INTERVENCIJA         
2.1.  Tehnička intervencija - otvaranje stana         
2.2.  Tehnička intervencija - spašavanje iz dubina 0 0 0 0 
2.3.  Tehnička intervencija - spašavanje sa visine         

2.4. 
 Tehnička intervencija - ispumpavanje 
građevina,bunara i ostalo 3 4 2 4 

2.5.  Tehnička intervencija na vodi         
2.6.  Tehnička intervencija - uklanjanje prepreka 0 0 0 0 
2.7.  Tehnička intervencija u cestovnom prometu 2 8 3 19 
2.8.  Tehnička intervencija u pružnom prometu         

2.9. 
 Tehnička intervencija ostale na građevinskim 
objektima         

2.10.  Tehnička intervencija - ostale u prometu         

2.11. 
 Tehnička intervencija - akcident s opasnim tvarima 
u prometu         

2.12. 
 Tehnička intervencija - akcident s opasnim tvarima 
u gospodarstvu         

2.13.  Tehnička intervencija - zatvaranje plina         

2.14. 
 Tehnička intervencija - pretakanje opasnih tvari ( 
tekućina ili plinova )         

2.15.   Tehnička intervencija - akcidenti ostalo         
  UKUPNO TEHNIČKE INTERVENCIJE: 5 12 5 23 
3.  OSTALO         
3.1.    Lažne dojave 0 0 0 0 
3.2.    Automatska dojava putem vatrodojavne centrale         
3.3.    Osiguranja 0 0 0 0 
  UKUPNO OSTALO: 0 0 0 0 

  SVEUKUPNO: 31 197 45 
   Obrazac popunio:   Mjesec:   Godina  2011 

Ukupno 
intervencija 

 
31 

 

Požari 26 83,87 % 

Tehničke 
intervencije 

 
5 

 
16,13 % 

ostalo 0 0,00 % 
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IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI I PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Općina Oriovac je ugovorila izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja s tvrtkom KONZALTING 

d.o.o., Slav.Brod, ovlaštenom za izradu ovakvih dokumenata i za isto su osigurana sredstva u Proračunu.                  

U 2009.godini izrađena je i usvojena Procjena ugroženosti, a radna verzija Plana zaštite i spašavanja je također 

izrađena i uputit će se Stožeru zaštite i spašavanja na usvajanje, te poslije na sjednicu Općinskog vijeća.

PODUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZA ZAŠTITU 

I SPAŠAVANJE – EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

O edukaciji stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture o zaštiti i spašavanju na 

području općine, trebalo bi posvetiti veću pozornost, odnosno trebalo bi provoditi informiranje i upoznavanje 

građana s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći, te podržavanju naređenih mjesta i 

postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanja.

PODUZETE MJERE U SVEZI PRIRODNIH I 

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH  NEPOGODA

Općina Oriovac je u Proračunu za 2011. godinu osigurala sredstva za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava, te 

se može istaknuti da su isti efikasno obavili sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem 

zaštite na području općine Oriovac.

Općina Oriovac je u 2011. godini, sukladno Vladinom programu o poduzimanju posebnih mjera zaštite od 

požara, donijela Program mjera zaštite od požara za općinu Oriovac.

Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Oriovac u zimskom razdoblju obavljao je Vlastiti pogon za 

obavljanje komunalnih djelatnosti općine Oriovac, odnosno tvrtka „IKS“ Karaula iz Oriovca koji ima sklopljen 

Ugovor s općinom o istom,  međutim ukoliko bi zimski uvjeti poprimili veće razmjere morao bi se aktivirati 

Stožer zaštite i spašavanja kao i Gorska služba spašavanja Požega.

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC – FINANIRANJE ZAŠTITE

I SPAŠAVANJA U 2010.GODINI.

Redni 
broj 

OPIS PLANIRANO U 
2011/KN 

OSTVARENO 
KN 

1. VATROGASTVO 
- financiranje vatrogastva 
 

 
400.000,00 

 

 
284.789,19 

2. UDRUGE GRAĐANA 
        - ostali rashodi i izdaci 
 

 
15.000,00 

 
91.800,00 

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 
ZAŠTITOM BAVE U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI 

 
 

50.000,00 

 
17.000,00 

4. OSTALO 
- naknada štete uzrokovana 

prirodnim katastrofama 
- deratizacija i dezinsekcija 

 
 

10.000,00 
150.000,00 

 
 

693.871,00 
615,00 

 UKUPNO: 625.000,00 1.088.075,19 
 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  6Strana:  564



43. 44.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o Na temelju prijedloga Odbora za šport 

zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04, 79/07, 38/09 i općine Oriovac i članka 32. Statuta općine Oriovac 

127/10) i članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na  18.  

10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 18. sjednici održanoj  27. 3. 2012. godine donosi

sjednici održanoj  27. 3. 2012. godine donosi

ODLUKU

ZAKLJUČAK

o raspodjeli sredstava športskim udrugama

o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i na području općine Oriovac u 2012. godini

spašavanja na području općine Oriovac u 

2011.godini.

Članak 1.

U Proračunu općine Oriovac za 2012. godinu 

I izdvojeno je 1.100.000,00 kuna na ime prijenosnih 

sredstava (transfera) športskim klubovima koji 

Usvaja se Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na djeluju na području općine Oriovac i to:

području općine Oriovac u 2011.godini.

 NK „ORIOLIK“ ORIOVAC        525.000,00

 NK „SVJETLOST“ LUŽANI         165.000,00

II  NK „SLAVONAC“ SLAV. KOBAŠ 66.000,00

 NK „MLADOST“ MALINO            55.000,00

Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području  NK „OMLADINAC“ CIGLENIK    35.000,00

općine Oriovac u 2011.godini sastavni je dio ovog  TDK „ŠKORPION“ ORIOVAC       33.000,00

Zaključka.  KK „REKORD TIM“ ORIOVAC     45.000,00                            

 KKK „ORIOLIK“ SLAV. KOBAŠ   35.000,00                            

 TK „SVJETLOST“ LUŽANI           30.000,00

III  QCK „ORIOVAC“ ORIOVAC         12.000,00

 ŠN „ORIOVAC“ ORIOVAC            44.000,00 

Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom  ŠN „SVJETLOST“ LUŽANI           33.000,00

vjesniku Brodsko-posavske županije".  ŠN „KOBAŠ“ SLAV.KOBAŠ          11.000,00

 STK „ORIOVAC“ ORIOVAC          11.000,00

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC UKUPNO    1.100.000,00

     

Klasa: 022-01/12-01/36

Urbroj: 2178/10-01-12-1 Članak 2.

Oriovac,  27. 3. 2012. godine.

Po isteku godine korisnici iz članka 1. dužni su 

PREDSJEDNIK VIJEĆA dostaviti godišnje izvješće o utrošku sredstava.

OPĆINE ORIOVAC

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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Članak 3. je prijedlog da se ovom KUD-u dodijeli 30.000,00 

kuna. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom      KUD “Luka Ilic Oriovcanin” iz Oriovca u 

vjesniku Brodsko-posavske županije . svom pragramu rada organizira manifestaciju pod 

nazivom “Oriovacke žetvene svecanosti”, te je 

OPĆINSKO VIJEĆE prijedlog da se KUD-u dodijeli 30.000,00 kuna.

OPĆINE ORIOVAC       KUD “Granicar” iz Lužana  organizira 

folklornu manifestaciju Cijalo perja koja je 

Klasa: 022-01/12-01/33 opcinskog karaktera, te je prijedlog da se KUD-u 

Urbroj: 2178/10-01-12-1 dodijeli 30.000,00 kuna.

Oriovac, 27. 3.2012.        

Predsjednik Vijeća                        

općine Oriovac Članak 2.

Vladimir Prpić, dipl.ing., v r.

Po isteku godine korisnici iz clanka 1. dužni su 

dostaviti godišnje izvješce o utrošku sredstava.

Članak 3.

45.

Ova Odluka  objavit ce se u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije".

Na temelju  cl. 4 stavka 4. Zakona o 

financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 27/93 i OPCINSKO VIJECE

38/09) i clanka 32. Statuta opcine Oriovac ("Sl. OPCINE ORIOVAC

vjesnik Brodsko-posavske županije" 10/09), 

Opcinsko vijece  opcine Oriovac na  18.  sjednici Klasa: 022-01/12-01/34

održanoj  27. 3. 2012. godine donosi Urbroj: 2178/10-01-12-1

Oriovac, 27. 3. 2012.

ODLUKU

PREDSJEDNIK VIJECA

o raspodjeli proracunskih sredstava OPCINE ORIOVAC 

kulturno-umjetnickim udrugama na podrucju Vladimir Prpic, dipl.ing., v.r. 

opcine Oriovac u 2012. godini

Članak 1.

      Opcina Oriovac izdvojila je u Proracunu za 

2012. godinu 90.000,00 kuna prijenosnih 

sredstava (transfera) namjenjenih poticanju i 

razvijanju kulturno umjetnickih društava koja 

djeluju na podrucju opcine Oriovac.

      KUD “Matija Gubec” iz Slav. Kobaša u svom 

programu rada ima organizaciju Smotre  

tamburaških sastava županijskog karaktera, stoga 

"

"
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46. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

Na temelju članka 103. st.2. Zakona o Klasa: 022-01/12-01/35

cestama (N.N. 84/11) i članka 32. Statuta općine Urbrpj: 2178/10-01-12-1

Oriovac("Službeni vjesnik Brodsko-posavske Oriovac, 27. 3. 2012. godine.

županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine 

Oriovac na 18.sjednici održanoj 27. 3. 2012. godine Predsjednik Vijeća

donosi općine Oriovac

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra

I.

47.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi 

dijelovi na nerazvrstane ceste upisane u:

        z.k. ul.br.904, K.O. Oriovac, Na temelju članka 32. Statuta općine 

        - k.č.br.2830, put površine 1120 m2, Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

        - k.č.br. 3093/1, put urija površine 1284 m2, županije", br. 10/09), Općinsko vijeće općine 

        - k.č.br. 3093/2, put urija površine 1663 m2, Oriovac na 18. sjednici održanoj 27. 3. 2012. 

        - k.č.br. 3093/3, put urija površine 622 m2, godine., donosi

        - k.č.br. 3095, put urija površine 487 m2,

        - k.č.br. 3097, put urija površine 1807 m2, ZAKLJUČAK

Zbog trajnog prestanka potrebe njihova korištenja.

o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice 

i čitaonice Oriovac u 2011. godini

II.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u I

Slavonskom Brodu provest će ovu Odluku u 

zemljišnim knjigama, tako da će nekretnine iz Općinsko Vijeće  usvaja  Izvješće o radu Narodne 

točke I.  brisati iz postojećeg zemljišno-knjižnog knjižnice i čitaonice Oriovac u 2011.godini. koje je 

uloška broj 904 kao društveno vlasništvo u općoj podnijela voditeljica knjižnice.

uporabi, te iste upisati u odgovarajući zemljišno- Sastavni dio ovog Zaključka sačinjava Izvješće o 

knjižni uložak kao vlasništvo općine Oriovac. radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 

2011.godini. 

III.

II

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

posavske županije". vjesniku Brodsko-posavske županije".
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OPĆINSKO VIJEĆE ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo mještana.

OPĆINE ORIOVAC      Zahvaljujući redovitom pritjecanju financijskih 

sredstava Proračuna općine Oriovac, nabava 

Klasa: 022-01/12-01/37 knjižnične građe odvijala se kontinuirano tijekom 

Urbroj: 2178/10-01-12-1 cijele godine.

Oriovac, 27. 3. 2012. godine.            U 2011. godini nabavljeno je 76 knjiga u iznosu 

od 9.708,86 kuna, te knjižnica trenutno raspolaže s 

PREDSJEDNIK VIJEĆA fondom od 6641 knjigom. 

OPĆINE ORIOVAC       

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

ČLANSTVO I KORIŠTENJE KNJIŽNICE

     Jedan od prioritetnih zadataka je postizanje 

standarda u korištenju knjižnice,odnosno broju 

korisnika knjižnice.

     Ukupan broj korisnika knjižnice  učlanjenih u 

48. 2011. godini je 88 korisnika, od toga 52 djece i 36 

odraslih osoba.

Pravo korištenja knjižničnih usluga po osnovu 

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju članarine traje 12 mjeseci počev od dana upisa, s 

javne ustanove pod nazivom „Narodna knjižnica i godišnjom članarinom od 30,00 kuna za djecu i 

čitaonica Oriovac“ ("Službeni vjesnik Brodsko odrasle.

posavske županije" br. 20/06) i članka 19. Statuta     Tijekom  2011. godine prikupljena su sredstva 

Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac ("Službeni članarine u iznosu od 2.640,00 kuna.

vjesnik Brodsko-posavske županije" 13/07), 

voditeljica knjižnice podnosi

BROJ POSUDBI KNJIŽNE GRAĐE

IZVJEŠĆE 

U razdoblju od I.–XII. mjeseca 2011. godine u 

o radu Narodne knjižnice knjižnici je posuđeno 1448 knjiga i to:

i čitaonice Oriovac u 2011. godini

Općenito: 9 knjiga

(enciklopedije, leksikoni)

Narodna knjižnica i čitaonica Oriovac (u daljnjem Filozofija, Psihologija : 17 knjiga

tekstu: Knjižnica) kulturno je i informacijsko (estetika, logika, etika) 

središte općine Oriovac, koje mještanima Religija, Teologija, Ateizam: 4 knjige

osigurava pristup znanju, informacijama i (kršćanska religija, nekršćanske religije)

kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, Društvene znanosti: 20 knjiga

stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, (socijologija, politika, pravo, ratna vještina, 

informiranja i razonode. obrazovanje, etnologija)

Matematika, Prirodne znanosti: 9 knjiga

(geometrija, fizika, kemija, biologija, botanika)

Primjenjene znanosti: 39 knjiga

(medicina, elektrotehnika, poljoprivreda, 

NABAVA KNJIŽNE GRAĐE šumarstvo, domaćinstvo, promet)

Umjetnost, Razonoda, Sport: 9 knjiga

     Formiranje knjižničnog fonda jedna je od (slikarstvo, muzeji, arhitektura, kazalište, glazba, 

temeljnih funkcija knjižnice, od koje primarno fotografija)
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Jezici, Lingvistika, Književnost: 1316 knjiga 49.

(rječnici, pravopisi, gramatika, beletristika)

Geografija,Biografija, Povijest: 25 knjiga

(atlasi,  geografske karte,  biografija osoba, IZVJEŠĆE 

povijest znanosti, povijest država) 

o financiranju Programa projekata i aktivnosti 

BROJ POSJETA KORISNIKA udruga  iz Proračuna općine Oriovac 

u 2011. godini

     Ukupan broj posjeta korisnika u 2011. godini je 

812, od toga 537 djece i 275 odraslih.

     Prema strukturi članova najbrojniji korisnici su      U svrhu unapređenja kvalitete života mještana 

učenici osnovnih škola, srednjih škola, zaposleni u općine Oriovac, općina kontinuirano financira rad 

javnim ustanovama. udruga na svom području. Naime, općina Oriovac 

svake godine financira i pruža tehničku podršku 

DOGAĐANJA U KNJIŽNICI udrugama za realizaciju raznih programa, 

projekata i aktivnosti koji su od općeg interesa za 

U 2011. godini Narodna knjižnica i čitaonica općinu Oriovac.

organizirala je:      Obzirom na navedeno izrađeno je izvješće o 

 financiranju, odnosno utrošku financijskih 

- upoznajmo našu knjižnicu- organizirani sredstava na programe, projekte i aktivnosti udruga 

posjet djece dječjeg vrtića „Ivančica“   – kulturnih i športskih.

- grupni posjet djece nižih razreda osnovnih      U prošloj 2011. godini općina je sufinancirala 

škola ove dvije udruge u ukupnom iznosu od 960.900,00 

- izložba oslikanih tikvica s motivima kuna.

Slavonije - Stjepana Gabrić       Navedeni iznos predstavlja 5,45  % ukupno 

- izložba novih knjiga realiziranog Proračuna općine Oriovac, koji je u 

2011. godini iznosio 17.615.400,00 kuna.

Ostali poslovi

- stručna obrada,  čuvanje  i zaštita knjižne      Temeljem Programa javnih potreba u kulturi 

građe općina Oriovac je u Proračunu za 2011. godinu 

- pisanje izvješća i anketa, tabela, statistike i ostvarila 68.500,00 kuna za tri kulturno umjetnička 

drugih podataka za potrebe Matične službe,  društva.

Nacionalne knjižnice, Brodsko-posavske županije 

i dr. KUD „Matija Gubec“ Slav. Kobaš

- vođenje dokumentacije o građi i      KUD „Matija Gubec“ Slav. Kobaš 

korisnicima proračunska sredstva u 2011. godini u iznosu od 

- evidencija i praćenje dužnika (opomene za 24.000,00 kuna utrošio je na sljedeće:

nevraćene knjige)

- vršenje usluga kopiranja za potrebe - opremanje prostorija

korisnika - troškove prijevoza

- t e l e f o n s k a  r e z e r v a c i j a  k n j i g a  i  - naknade voditelja

produživanje posudbe - organizacija  susreta KUD-a  „M. Gubec“

- organiziranje raznih kulturnih skupova i - Smotra tamburaških sastava Brodsko-

manifestacija posavske županije

   

Voditeljica  knjižnice

Ivana Tomić, v.r.
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KUD „Luka Ilić Oriovčanin“ Oriovac - odlazak na međunarodni turnir u Medulin

      KUD „Luka Ilić Oriovčanin“ Oriovac - naknade trenerima

proračunska sredstva u 2011. godini u iznosu od - registraciju igrača 

27.500,00 kuna utrošio je na sljedeće:

Nogometni klub „Svjetlost“ Lužani

- troškove prijevoza        NK „Svjetlost“ Lužani proračunska sredstva 

- gostovanje u Bugarskoj u 2011. godini u iznosu od 75.000,00 kuna utrošio 

- naknade za voditelje je na sljedeće:

- Oriovačke žetvene svečanosti

- organizaciju godišnjeg koncerta - naknade trenerima

    - održavanje objekta

KUD „Graničar“ Lužani - održavanje terena 

       Kud „Graničar“ Lužani proračunska sredstva - putne troškove

u 2011. godini u iznosu od 17.000,00 kuna utrošio - troškove kotizacije

je na sljedeće:

Škola nogometa „Svjetlost“ Lužani 

- Čijalo perja         ŠN „Svjetlost“ Lužani  proračunska sredstva 

- naknade za voditelje u 2011. godini u iznosu od 4.000,00 kuna utrošila 

- troškove prijevoza je na sljedeće:

- nabavku nošnje

- organizaciju godišnjeg koncerta - registraciju igrača

- troškove takmičenja

    Temeljem Programa javnih potreba u športu 

općina Oriovac je u Proračunu za 2011. godinu Nogometni klub „Slavonac“ Slav. Kobaš

osigurala 892.400,00 kuna za 13 športskih udruga        NK „Slavonac“ Slav. Kobaš proračunska 

(klubova ). sredstva u 2011. godini u iznosu od 26.500,00 

      kuna utrošio je na sljedeće:

Nogometni klub  „Oriolik“ Oriovac  

      NK „Oriolik“ Oriovac proračunska sredstva u - putne troškove

2011. godini u iznosu od 609.500,00 kuna utrošio - održavanje objekta

je na sljedeće: - održavanje terena

- nabavku športske opreme

- nabavku športske opreme - naknade sudaca i delegata

- održavanje objekta - troškove kotizacije

- održavanje terena

- registraciju igrača

- liječničke preglede Nogometni klub „Mladost“ Malino

   -     naknade trenerima       NK „Mladost“ Malino proračunska sredstva u 

- naknade domara 2011. godini u iznosu od 41.500,00 kuna utrošio 

- troškove  kotizacije je na sljedeće:

Škola nogometa Oriovac - putne troškove igrača

      ŠN Oriovac proračunska sredstva u 2011. - naknade trenera

godini u iznosu od 30.400,00 kuna utrošila je na - održavanje objekta

sljedeće: - naknade domara

- nabavka športske opreme

- nabavku športske opreme

- putne troškove
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Nogometni klub „Omladinac“ Ciglenik - nabavku športske opreme

      NK „Omladinac“ Ciglenik proračunska -  kotizaciju     

sredstva u 2011. godini u iznosu od 28.500,00 Quad cross klub „Oriovac“ Oriovac

kuna  utrošio je na sljedeće:      QCK „Oriovac“ Oriovac proračunska sredstva 

u 2011. godini u iznosu od 8.500,00 kuna utrošio 

- kotizaciju je na sljedeće:

- naknade sudaca

- nabavku športske opreme - troškovi sudaca i delegata

- putne troškove  igrača - nabavku športske opreme

- odlazak na državna prvenstva

Taekwon-do klub „Škorpion“ Oriovac

       TDK „Škorpion“ Oriovac proračunska Stolnoteniski klub „Oriovac“ Oriovac

sredstva u  2011. godini u iznosu od 10.000,00      STK „Oriovac“, Oriovac proračunska sredstva 

kuna utošio je na sljedeće: u 2011. godini u iznosu od 9.000,00 kuna utrošio 

je na sljedeće:

- odlazak na državna prvenstva

- putne troškove - troškove prijevoza

- naknade treneru - nabavku športske opreme

- kotizacije za natjecanja - naknade trenera

- seminare – tehničke i sudačke

Košarkaški klub „Rekord-tim“ Oriovac      Važno je naglasiti da općina Oriovac, pored 

     KK „Rekord-tim“ Oriovac proračunska financijskih sredstava za programe izdvaja i 

sredstva u 2011. godini u iznosu od 22.500,00 sredstva za tehničku podršku programima i brojnim 

kuna utrošio je na sljedeće: manifestacijama – troškovi električne energije, 

vode, financiranje prijevoza i sl. koji troškovi u 

- kotizacije za natjecanja 2011. godini iznose 54.480,00  kuna za šport  i  

- putne troškove za trenere i igrače 69.158,75 kuna za kulturu.

- nabavku športske opreme

- troškove organizacije utakmica Referent za društvene djelatnosti

Ivana  Tomić, v.r.

Kajak kanu klub „Oriolik“ Slav. Kobaš

      KKK „Oriolik“ Slav. Kobaš proračunska 

sredstva u 2011. godini u iznosu od 14.000,00 

kuna utrošio je na sljedeće:

- organiziranje regate u Slav. Kobašu 50.

- uređenje prostorije kluba

- odlazak na inozemne regate 

- odlazak na državno prvenstvo u  Zagreb Na temelju članka 32. Statuta općine 

- nabavku kajaka,  kanua i vesala Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine 

Teniski klub „Svjetlost“ Lužani Oriovac na 18.sjednici održanoj 27. 3. 2012. 

     TK „Svjetlost“ Lužani proračunska sredstva u godine, donosi

2011. godini u iznosu od 13.000,00 kuna utrošio 

je na sljedeće:

- troškove natjecanja

- troškove registracije
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ZAKLJUČAK 51.

o usvajanju Izvješća o financiranju Programa 

projekata i aktivnosti udruga iz Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN 

Proračuna općine Oriovac u 2011. godini 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06 I 79/07) i 

članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije", 10/09), 

I Općinsko vijeće općine Oriovac na 18. sjednici 

održanoj 27. 3. 2012. godine, donosi

Općinsko vijeće  usvaja  Izvješće o financiranju 

Programa projekata i aktivnosti udruga iz IZVJEŠĆE

Proračuna općine Oriovac u 2011.godini. o ostvarenju Programa socijalnih potreba 

Sastavni dio ovog Zaključka sačinjava Izvješće o na području općine Oriovac u 2011. godini

financiranju Programa projekata i aktivnosti 

udruga iz Proračuna općine Oriovac u 2011.godini, I

koje je podnijela referentica za društvene 

djelatnosti.  Socijalne potrebe na području općine Oriovac u 

2011. godini planirane su izmjenom Programa u 

iznosu od 646.000,00, a ostvare sa 31.12.2011. 

II godine u iznosu od 633.374,81 kunu.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 1.POMOĆ SAMCIMA I OBITELJIMA – 

vjesniku Brodsko-posavske županije". SKUPINA 37212

 

OPĆINSKO VIJEĆE Izmjena Programa – novi plan 607.000,00 kuna

OPĆINE ORIOVAC Ostvarenje sa 31.12.2011. godine .607.774,81 kuna

Klasa: 022-01/12-01/32 OSTVARENO:

Urbroj: 2178/10-01-12-1

Oriovac, 27. 3. 2012. godine a) Podmirenje troškova stanovanja

 Za podmirenje troškova stanovanja - el. energije, 

PREDSJEDNIK VIJEĆA vode u 2011. godini realizirano je:

OPĆINE ORIOVAC

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r. Zvonko Hrvojević, Lužani 822,96

Višnja Živatović, Lužani 1.132,56

Ivan Vrhovec, Oriovac 3.466,51 

Josip Štefanac, Oriovac 1.053,21 

Jasna Goretić, Oriovac 1.781,50

Zvonko Živković, Oriovac 1.278,33

Katica Ivanuša, Oriovac 1.008,92

Antun Benković, Lužani 1.064,51

Živojin Stojanović, Ciglenik 4.548,00

Nada Milašin, Oriovac 1.129,49 

Stjepan Majcanić, Oriovac 315,60

Dalibor Dubočanac, Lužani 986,11

Zvonko Kranjčević, Ciglenik 1.106,41

Đurđa Špehar, Lužani 2.606,84

Nikola Vukmirović, Slav. Kobaš 1.144,44
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Luka Devčić, Kujnik 2.032,93 3. Bičanić Kata, Bečic

Marko Pranjić, Oriovac 1.480,50 4. Čaldarević Andreja, Oriovac 

Barica Milašin, Oriovac 290,61 5. Čondrić Mara, Oriovac

Ivana Vukićević, Oriovac 1.223,87 6. Ćosić Sanja, Oriovac

Zdenka Pejić, Slav. Kobaš 1.501,85 7. Čizmić Dubravka, Slav. Kobaš

8. Dujmović Ilija, Lužani

Ukupno 29.975,15 9. Dujmić Stipo, Bečic 

10. Drozdek Kata, Radovanje 

11. Dimitrijević Ivanka, Radovanje

12. Ferić Marija, Slav. Kobaš

b) Jednokratna novčana pomoć 13. Galović Goran, Slav. Kobaš

Jednokratne novčane pomoći odobravale su se 14. Gere Karl, Slav. Kobaš

jednom u tijeku godine, odlukom načelnika, a 15. Grbac Ivanka, Lužani

visina je određena ovisno o potrebama podnositelja 16. Jerković Ivanka, Radovanje 

zahtjeva, te posebnim okolnostima u kojima isti 17. Jelić Leksa, Slav. Kobaš

živi. 18. Josipović Kata, Oriovac

19. Jozić Ljubica, Lužani

Ankica Rujek, Bečic 500,00 20. Jozić Mirjana, Oriovac

Anita Dragosavac-Zaračko, Lužani 1.000,00 21. Jozić Slavica, Oriovac

Ivan Sambolec, Oriovac 500,00 22. Jovičić Boženka, Oriovac

Nada Milašin, Oriovac 1.500,00 23. Jurišić Anka, Slav. Kobaš

Sanja Peručić Lužani 1.000,00 24. Kovačević Ana, Oriovac

Ana Lončar, Lužani 500,00 25. Krijan Pejo, Slav. Kobaš

Vesna Marić, Malino 3.100,00 26. Krecić Terezija, Pričac 

Slađana Jurković, Malino 1.100,00 27. Kihas Katica, Kujnik 

Manda Pesić, Slav. Kobaš 1.000,00 28. Kuprešak Luka, Lužani, M. Stojanovića 

Eva Kolundžić, Slav. Kobaš 1.000,00 29. Kuprešak Luka, Lužani, V.Nazora

Mirko Majcanić, Oriovac 500,00 30. Kristić Manda, Živike

Ivana Vukićević, Oriovac 1.000,00 31. Lovrić Pero, Lužani

Ivan Kuzmić, Oriovac 3.000,00 32. Maletić Stjepan, Oriovac

Dražen Karaula, Oriovac 2.000,00 33. Matijević Slavica, Lužani

Ruža Lenček, Oriovac 1.000,00 34. Mandir Ilija, Oriovac

35. Matijević Celina, Lužani

Ukupno 18.700,00 36. Martić Anto, Kujnik 

37. Miloš Mara, Slav. Kobaš

38. Miloš Marinka, Radovanje

c) Osiguravanje ogrijeva korisnicima stalne 39. Mravunac Igor, Radovanje 

pomoć 40. Medunić Mato, Oriovac

U 2011. godini općina Oriovac je sukladno 41. Mrgan Antun, Oriovac

zakonskim odredbama radi osiguravanja sredstava 42. Nožinić Robert, Kujnik 

za odobrenje pomoći pri kupnji drva, po dobivenim 43. Odobašić Zdenko, Slav. Kobaš

podacima od Centra za socijalnu skrb, podnijela 44. Pavelić Josip, Malino

BPŽ zahtjev za prebacivanje sredstava u Proračun 45. Pavičić Antun, Oriovac

općine Oriovac, te su sredstva prebačena na račune 46. Posavac Ivan, Slav. Kobaš

korisnika i to: 47. Posavac Barica, Slav. Kobaš

48. Poljanec Antonija, Malino

1. Benković Mandica, Lužani 49. Pranjić Ivo, Slav. Kobaš

2. Biškić Ivo, Lužani 50. Pranjić Marko, Oriovac
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51. Pribanić Petar, Lužani Martina Jurić, Oriovac

52. Radmilović Marijan, Slav. Kobaš Maja Bunić, Oriovac

53. Rujek Ankica, Bečic Marija Jagodar, Slav. Kobaš

54. Rujek Svetlana, Bečic Andrijana Čartaloni, Malino

55. Sedlić Ivica, Oriovac Marija Agatić, Slav. Kobaš

56. Skokić Bosiljka, Pričac Alisa Savanović, Oriovac

57. Soldan Marinko, Oriovac Ivana Rukavina, Oriovac

58. Sedlić Jozef, Oriovac Ana Pejić, Slav. Kobaš

59. Šišić Antun, Bečic Mandica Kuprešak, Lužani

60. Štos Damir, Ciglenik Suzana Donković, Lužani

61. Tusić, Terezija, Slav. Kobaš Magdalena Benković, Pričac

62. Vračić Vesna, Lužani Lidija Topolovac, Oriovac

63. Vrzić Milka, Lužani Ivana Klarić, Slav. Kobaš

64. Vrzić Mirjana, Ciglenik Zdravka Vinković, Lužani

65. Vidović Gordana, Lužani Tajana Stubičan, Oriovac

66. Vukićević Ivana, Oriovac Ružica Vidaković, Malino

67. Zečić Zlatko, Lužani Marija Dubočanac, Lužani

68. Živatović Višnja, Oriovac Sanja Pejić, Slav. Kobaš

Marica Sekulić, Slav. Kobaš

Ukupno: 64.600,00 Svjetlana Fajdetić, Lužani

Marica Krištija, Kujnik

Jelena Nikičić, Slav. Kobaš

 U 2011. godini odlukom načelnika odobrena je Katarina Pavić, Malino

nabavka ogrijeva samcima i obiteljima slabijeg Ivana Đaković, Lužani

imovnog stanja u iznosu od 9.204,14 kuna, i to: Marina Marjanović, Malino

Andrea Stanišić, Lužani

Zvonko Hrvojević, Lužani Zorica Hrvojević, Lužani

Katarina Jurić, Oriovac Ivana Rupčić, Bečic

Anđelka Kovač, Oriovac Ivana Bičanić, Ciglenik

Nada Milašin, Oriovac Nataša Mujić, Lužani

Ivana Vukićević, Oriovac Sanja Bullesbach, Lužani

Vidosava Smiljanić, Oriovac Katarina Pandurić, Lužani

Mato Poljanec, Lužani Anita Filipović, Malino

Martina Jerković, Malino

d) Naknada za rođenje djeteta Ružica Barilar, Malino

U 2011. godini naknadu za rođenje djeteta ostvarilo Milkica Orešković, Oriovac

je 59 obitelji s područja općine Oriovac u ukupnom Mirjana Tucić, Oriovac

iznosu od 59.000,00 kuna. To su: Brigita Maroš Čaldarević, Oriovac

Nataša Živatović, Oriovac

Ivana Ružičić Milojević, Lužani Ivana Zulić, Oriovac

Biljana Čaldarević, Oriovac Ivanka Kolundžić, Slav. Kobaš

Marina Černecki, Radovanje Mandica Lužanac, Slav. Kobaš

Elvira Matoš Sirovina, Slav. Kobaš Helena Čakarić, Slav. Kobaš

Ivana Palković, Ciglenik Vesna Prčić, Slav. Kobaš

Marjana Buttel Šestić, Lužani Danijela Olujević, Slav. Kobaš

Silvija Pavić, Bečic Ivanka Kolundžić, Slav. Kobaš

Marija Miranda, Malino Ksenija Ferić, Slav. Kobaš

Ankica Šikić, Malino
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e) Troškovi kuhinje  10. Valentina Stjepanović

Općina Oriovac je u 2011. godini financirala trošak  11. Marina Čortolovni 

školske kuhinje za djecu slabijih imovinskih  12. Marko Zidrum

mogućnosti prema dostavljenim prijedlozima od  13. Hermina Šimić

strane OŠ „Dr. Stjepan. Ilijašević“ Oriovac i  14. Martina Šimić

„Ljudevit Gaj“ Lužani, u ukupnom iznosu od  15. Mario Poljanec

34.110,00 kuna, i to:  16. Andrija Josipović

 17. Margareta Špehar

OŠ ORIOVAC  18. Ante Kuprešak

1. Valentino Nožinić  19. Gabrijela Stjepanović

2. Šimo Blažević  20. Mihaela Pavić

3. Dajana Medunić  21. Matej Lulić

4. Ivana Jozić  22. Josip Sančanin

5. Luka Pejić  23. Kristijan Kristić

6. Marko Tomić  24. Valentina Štrk

7. Ivo Blažević

8. Goran Medunić

9. Josip Sedlić f) Sufinanciranje obnove obiteljske kuće

10. Andrija Lipovac Odlukom načelnika općina je u 2011. godini 

11. Petar Pejić sufinancirala obnovu obiteljske kuće Vladimira 

12. Aleksandra Vukićević Petri iz Lužana, postradale u poplavi, u ukupnom 

13. Ružica Tomić iznosu od 3.000,00 kuna.

14. Katarina Tomić

15. Ivona Odobašić

16. Rafael Kolundžić g) Subvencioniranje prijevoza učenika

17. Dominik Kolundžić Općina Oriovac je u 2011. godini subvencionirala 

18. Petar Kolundžić prijevoz učenika srednjih škola s područje općine 

19. Ana Jagodar Oriovac za školsku godinu 2010./2011., i to sa 15% 

20. Gabrijel Jagodar Brodsko-posavska županija, 15% općina Oriovac, 

21. Domagoj Jagodar a 70% troškove prijevoza plaćaju roditelji.

22. Ivan Martić Subvencioniranje prijevoza odnosi se na učenike 

23. Robert Martić srednjih škola koji putuju autobusom ili vlakom, a 

24. Bruno Kramosta imaju prebivalište na području općine Oriovac, te 

25. Matija Smiljanić su sredstva isplaćena u iznosu od 155.033,80 kuna.

26. Marin Bobarić

27. Marijo Bobarić

h) Oslobađanje od plaćanja komunalne 

naknade

OŠ LUŽANI  Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od 

 1. Željko Ćosić plaćanja komunalne naknade mogu biti oslobođene 

 2. Roberto Gemeri osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 10. Odluke. U 

 3. Helena Trkulja 2011. godini to pravo ostvarile su:

 4. Valentina Cindrić

 5. Ana Stjepanović 1. Vidosava Cvijanović, Lužani

 6. Josip Kuprešak 2. Luka Kuprešak, Lužani

 7. Nikolina Poljanac 3. Eva Čuletić, Slav. Kobaš

 8. Ivana Čondrić

 9. Josip Benković
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i) Ostali oblici pomoći III

U 2011. godine općina je ovisno o potrebama i 

mogućnostima, pružala pomoć za zadovoljavanje 2. PSGO- PROGRAM SOCIJALNO 

osnovnih životnih potreba osoba s područja općine GOSPODARSKOG OPORAVKA – 

koji su se javili sa zamolbama za isto. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA 

 Do kraja 2011. godine realizirano je: STARIH I NEMOĆNIH OSOBA NA 

PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC SKUPINA 

CEKIN,Slav. Brod 5.600,00 (M. Alilović) 37213

OŠ „Milan Amruš“, Slav. Brod 6.000,00 (kupnja Općina Oriovac je u 2011. godini osigurala topli 

vozila) obrok 2 puta tjedno za starije i nemoćne osobe.

Crveni križ, Slav. Brod 1.353,00 (roba)

Palma, Slav. Brod 9.200,00 (svijeće, aranžmani, OSTVARENO:

vijenci) Sredstva za ovaj Program ostvarena su u iznosu od 

Župni ured Oriovac 6.548,52 (lož ulje) 80.223,28 kuna.

Ivana Vukićević, Oriovac 2.005,52 (knjige)

Stjepan Neralić, Oriovac 10.038,31 (požar-  IV

instal.zgrad.)

Katarina Prekpalaj, Oriovac 3.519,17 (namirnice) 3. SUFINANCIRANJE STUDENATA – 

Ivan Vrhovec, Oriovac 1.012,12 (namirnice) SKUPINA 37215

Katarina Jurić, Oriovac 1.301,10 (namirnica)   Izmjene Programa – novi plan 39.000,00 kuna

Anka Jurišić, Slav. Kobaš 10.509,95 (namirnice)  Ostvarenje sa 31.12.2011. godine 25.600,00 kuna

Antun Mrgan, Oriovac 44,80 (prijevoz) Općina Oriovac je tijekom 2011. godine 

Milenko Živanić, Lužani 2.236,69 (knjige, sufinancirala 4 studenata s područja općine 

materijal za ličenje) Oriovac i to:

Vesna Marić, Malino 2.961,60 (knjige, materijal za 1. Ana Pavelić, Malino 6.400,00 kuna

ličenje) (engleski jezik)

Miroslav Savanović, Slav. Kobaš 590,06 (knjige) 2. Dario Vonić, Slav. Kobaš 6.400,00 kuna

Marija Ferić, Slav. Kobaš 1.756,01 (peć) (engleski jezik i književnost)

Marko Patrlja, Kujnik 728,85 (knjige) 3. Tamara Zdjelar, Oriovac 6.400,00 kuna

Ivan Cindrić, Radovanje 1.803,10 (bolničko (matematika)

liječenje) 4. Marija Turković, Oriovac 6.400,00 kuna

Anto Maletić, Radovanje 2.273,71 (građ. (informatika)

materijal)

Dražen Karaula, Oriovac 11.528,33 (namještaj) VII

Jasna Goretić, Oriovac 4.409,93 (uređenje 

kupaonice) Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku 

Ruža Lenček, Oriovac 47.790,80 (adaptacija stana) Brodsko posavske županije".

Dragomir Jovičić, Oriovac 20.716,87 (građ.  

materijal) OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

Ukupno 153.928,44

Klasa. 022-01/12-01/31

Urbroj. 2178/10-01-12-1

Oriovac, 27. 3. 2012.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r. 
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52.  OSTVARENO:

- ČIJALO PERJA – tradicionalna manifestacija 

Na temelju članka 4. stavka 4 Zakona o koja se održava u Lužanima u organizaciji 

financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 27/03 i KUD-a “Granicar” iz Lužana 10.000,00 kuna

38/09) i članka 32. Statuta općine Oriovac ("Sl. -  SMOTRA TAMBURAŠKIH SASTAVA 

vjesnik Brodsko-posavske županije", br. 10/09), BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE 

Opcinsko vijece opcine Oriovac na 18. sjednici Smotra tamburaške glazbe koja se svake godine 

održanoj 27. 3. 2012. godine, donosi održava u Slav. Kobašu u organizaciji 

KUD “Matija Gubec” iz Slav. Kobaša 10.000,00 

IZVJEŠCE kuna

 - ORIOVACKE ŽETVENE SVECANOSTI – 

o ostvarenju Programa javnih potreba u manifestacija koja se održava u Oriovcu 

kulturi  na podrucju opcine Oriovac u organizaciji KUD-a “Luka Ilic Oriovcanin” iz 

u 2011. godini Oriovca  10.000,00 kuna

-ORIOVITA I FIŠIJADA, - u sklopu istog održana 

I je medužupanijska Smotra zadruga 

Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije 

 Javne potrebe u kulturi u 2011. godini planirane su 10.000,00 kuna

u iznosu od 176.500,00 kuna, a sa 31.12.2011. - Ribarske veceri - tradicionalna manifestacija 

godine ostvarene su u iznosu od 162.088,87 kuna. održana u Lužanima i Sl. Kobašu 4.000,00 kuna 

 - Revijalna utrka dvoprega – Slav. Kobaš 2.000,00 

1.MANIFESTACIJE U KULTURI kuna

- kupljeni su darovi za Sv. Nikolu 15.158,75 kuna

OSTALE TEKUCE DONACIJE KULTURNO - održani su godišnji i božicni koncerti u 

UMJETNICKIM DRUŠTIVIMA - SKUPINA organizaciji KUD-a 5.000,00 kuna 

38119 - emitirane su razne manifestacije na Radio 

Slavoniji i SB televiziji 3.000,00 kuna

 Izmjena Programa – novi plan 68.500,00 kuna

 Ostvarenje sa 31.12.2011. godine 68.500,00 kuna

2. IZDACI ZA NABAVKU KNJIGA ZA 

OSTVARENO: KNJIŽNICU - SKUPINA 43121

 

KUD ”Luka Ilic Oriovcanin” Oriovac .27.500,00  Izmjena Programa – novi plan 15.000,00 kuna

kuna  Ostvarenje sa 31.12.2011. godine 9.708,86 kuna

KUD “Matija Gubec” Slav. Kobaš .24.000,00 kuna

KUD “Granicar” Lužani 17.000,00 kuna OSTVARENO:

 Ukupno: 68.500,00 kuna  Kupnja knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu 

Oriovac 9.708,86 kuna

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI U 

KULTURI - SKUPINA 32999 3 .  OSTALI IZDACI -  GRAFICKE I  

TISKARSKE USLUGE – SKUPINA 32391

 Izmjena Programa – novi plan 70.000,00 kuna

 Ostvarenje sa 31.12.2011. godine 69.158,75 kuna Izmjena Programa – novi plan 23.000,00 kuna

Ostvarenje sa 31.12.2011. godine 14.721,26 kuna
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OSTVARENO: 1.PRIJENOSNA SREDSTVA ŠPORTSKIM 

KLUBOVIMA – SKUPINA 38115

U 2011. godini izdana su dva broja opcinskog   Izmjena Programa- novi plan 893.000,00 kn

glasila “Obzor” u iznosu od. 14.721,26 kuna.  Ostvarenje sa 31.12.2011. godine 892.400,00 kn

 

OSTVARENO:

II NK „Oriolik“ Oriovac 609.500,00 kn

NK „Svjetlost“ Lužani 75.000,00 kn

Ovo Izvješce objavit ce se u "Službenom vjesniku NK „Slavonac“ Slav. Kobaš 26.500,00 kn

Brodsko posavke županije". NK „Mladost“ Malino 41.500,00 kn

NK „Omladinac“ Ciglenik 28.500,00 kn

OPCINSKO VIJECE TDK „Škorpion“ Oriovac 10.000,00 kn 

OPCINE ORIOVAC KK „Rekord-tim“ Oriovac 22.500,00 kn

KKK „Oriolik“ Slav. Kobaš 14.000,00 kn

Klasa: 022-01/12-01/30 TK „Svjetlost“ Lužani 13.000,00 kn

Urbroj: 2178/10-01-12-1 QCK „Oriovac“ Oriovac 8.500,00 kn

Oriovac, 27. 3. 2012. Škola nogometa Oriovac 30.400,00 kn

Škola nogometa Lužani 4.000,00 kn

PREDSJEDNIK VIJECA  STK Oriovac, Oriovac  9.000,00 kn

OPCINE ORIOVAC  

Vladimir Prpic, dipl.ing., v.r.  Ukupno: 892.400,00 kn

2. IZDACI U ŠPORTU – SKUPINA 32999

 Izmjena Programa – novi plan 55.000,00 kn 

53.  Ostvarenje sa 31.12.2011. godine 54.480,43 kn

 STVARENO:

Na temelju članka 76. st.7. Zakona o - troškovi izdataka u športu: športska 

športu (NN 71/06, 150,08 i 124/10) i članka 32. oprema, medalje, pehari, plakate 54.480,43 kn

Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije" 10/09), Općinsko 

vijeće općine Oriovac na 18. sjednici održanoj 27. II

3. 2012. godine, donosi  

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku 

IZVJEŠĆE Brodsko-posavske županije".

o ostvarenju Programa javnih potreba u OPĆINSKO VIJEĆE

športu na području općine Oriovac OPĆINE ORIOVAC 

u 2011. godini

Klasa: 022-01/12-01/29

Urbroj: 2178/10-01-12-1

I Oriovac, 27. 3. 2012.

Javne potrebe u športu u 2011. godini izmjenom PREDSJEDNIK VIJEĆA

Programa planirane su u iznosu od 948.000,00 OPĆINE ORIOVAC

kuna, a ostvaren je sa 31.12.2011. godine u iznosu Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

946.880,43 kune.
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54. 55.

Na temelju članka 32. Statuta općine Na temelju članka 76. st.7. Zakona o športu 

Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske (N.N. 71/06, 150/08 i 12410 ) i članka 32. Statuta 

županije", br. 10/09), Općinsko vijeće općine općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-

Oriovac na svojoj 18. sjednici održanoj 27. 3. 2012. posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće 

godine donosi općine Oriovac na svojoj 18.sjednici održanoj 27. 

3. 2012. godine donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješca o ostvarenju Programa 

javnih potreba u kulturi na podrucju opcine o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa 

Oriovac u 2011.godini. javnih potreba u športu na području općine 

Oriovac u 2011. godini. 

I

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa javnih 

potreba u kulturi na području općine Oriovac u Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa javnih 

2011.godini. potreba u športu na području općine Oriovac u 

2011. godini.

II

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije". Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPCINE ORIOVAC OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/12-01/30

Urbroj: 2178/10-02-12-2 Klasa: 022-01/12-01/29 

Oriovac, 27. 3. 2012. godine Urbroj: 2178/10-01-12-2

Oriovac, 27.03.2012.godine. 

PREDSJEDNIK VIJECA 

OPCINE ORIOVAC PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Vladimir Prpic, dipl.ing., v.r. OPĆINE ORIOVAC

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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56. 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 

– SKUPINA 32329

Novi Plan Programa za 2011.godinu - rebalans 

Na temelju članka 28. st.4. Zakona o 48.000,00 kn

komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03- Ostvarenje sa 31.1.2011.godine 17.500,00 kn

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04,  

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), te OSTVARENO:

članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), - Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na 

Općinsko vijeće općine na 18. sjednici održanoj području općine Oriovac .. 17.500,00 kn

27.03.2012.godine donosi

IZVJEŠĆE 2. ODRŽAVANJE ČISTOČE U DIJELU KOJI 

SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH 

o ostvarenju Programa održavanja komunalne POVRŠINA – SKUPINA 32329

infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. st.1.  Novi Plan Programa za 2011.godinu 35.000,00 

Zakona o komunalnom gospodarstvu kn

na području općine Oriovac u 2011.godini.  Ostvarenje sa 31.12.2011.godine 27.300,00 kn

 

I OSTVARENO:

Programom održavanja komunalne infrastrukture - čišćenje raslinja i ostalog otpada na javnim 

za djelatnosti iz članka 22. st.1. Zakona o površinama na području općine,

komunalnom gospodarstvu na području općine  pražnjenje košarica za otpad na javnim površinama 

Oriovac u 2011.godini (u daljnjem tekstu: . 27.300,00 kn

Program), planiran je iznos od 1.827.100,00 kuna,  

a ostvaren je sa 31.12.2011.godine u iznosu od 

885.893,20 kuna. 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – 

SKUPINA 32329

Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:  Novi Plan Programa za 2011.godinu - rebalans 

37.500,00 kn

 Ostvarenje sa 31.12.2011.godine 40.024,63 kn

OSTVARENO:

Redni 
broj 

OPIS RADOVA Novi Plan za 
2011.god./kuna 

Ostvarenja sa 
31.12.2011.god./kuna 

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

Košenje parka i dječjeg vrtića u Oriovcu 
Košenje zelenih površina „Čimen“ Radovanje 
Košenje parka i dječjeg igrališta Lužani 
Košenje parka i Trga sv. Marko Slav.Kobaš 
Košenje okoliša crkve u malinu i Cigleniku 
Košenje spomen parka u Živikama 
Košenje zelenih površina ispred napušt. kuća  
Košenje okoliša crkve u Pričcu 
Košenje i održavanje RC „Čaplja“ Oriovac 
Košenje zelenih površina „Ograde“ Bečic 

1.200,00 
5.000,00 

800,00 
800,00 
920,00 
500,00 
500,00 
620,00 

4.300,00 
750,00 

950,00 
3.500,00 

620,00 
750,00 

1.050,00 
720,00 
350,00 
830,00 

3.250,00 
520,00 

 UKUPNO: 15.390,00 12.540,00 
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- Čišćenje snijega u parkovima i cestama na OSTVARENO: 

području cijele općine 27.484,63 kn

 __________________________  - održavanje groblja 50.302,94 kn

 SVEUKUPNO: 40.024,63 kn  - održavanje objekata – mrtvačnice 55.000,00 kn

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA II

– SKUPINA 32244 I 32329

 Plan Programa za 2011.godinu 1.004.100,00 kn Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku 

 Ostvarenje sa 31.12.2011.godine 88.460,00 kn Brodsko-posavske županije".

OSTVARENO: OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

- Oriovac – uređenje platoa ispred doma 17.773,50 

kn Klasa: 022-01/12-01/26

 - nasipanje tucanika, ul. J.Kozarca 16.531,67 kn Urbroj: 2178/10-01-12-1

- Malino – uređenje prostora ispred crkve Oriovac, 27.03.2012.godine. 

21.472,98 kn

- Slav.Kobaš – nasipanje tucanika poljski putovi PREDSJEDNIK VIJEĆA

22.140,00 kn OPĆINE ORIOVAC

- Živike – uređenje okoliša crkve 10.541,85 kn Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

 _____________________________

 UKUPNO: 88.460,00 kn 

 

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – 57.

SKUPINA 32329

 Novi Plan Programa za 2011.godine- rebalans 

632.500,00 kn Na temelju članka 28. st. 4. Zakona o 

 Ostvarenje sa 31.12.2011.godine 607.305,63 kn komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 – 

pročišćeni tekst, 82/04  Uredba – 110/04, 178/04 i 

OSTVARENO: 38/09) i članka 32. Statuta općine Oriovac 

- održavanje javne rasvjete na području općine – ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

 izmjena i popravci rasvjetnih tijela 150.295,68 kn 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu 18. sjednici održanoj 27.3.2012.godine donosi

457.009,95 kn

 ____________________________ ZAKLJUČAK

 SVEUKUPNO: 607.305,63 kn

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 

6. ODRŽAVANJE GROBLJA – PRIHOD OD djelatnosti iz članka 22. st.1. Zakona o 

GROBNE NAKNADE - SKUPINA 65232 I komunalnom gospodarstvu 

PRIHOD OD UKOPA POKOJNIKA – na području općine Oriovac u 2011.godini.

SKUPINA 65269

 Novi Plan Programa za 2011.godinu 70.000,00 

kn

 Ostvarenje sa 31.12.2011.godine 105.302,94 kn 
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I 58.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti Na temelju članka 13. st.1. Zakona o 

iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom javnoj nabavi (N.N. 110/07 i 125/08) i članka 32. 

gospodarstvu na području općine Oriovac u Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik 

2011.godini. Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko 

vijeće općine Oriovac na 18. sjednici održanoj 27. 

3. 2012. godine donosi

II

IZVJEŠĆE 

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije". o izvršenju Plana  nabave

općine Oriovac za 2011.godinu

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

I.

Klasa: 022-01/12-01/26

Urbroj: 2178/10-01-12-2 Planom nabave općine Oriovac za robu, radove i 

Oriovac,  27. 3. 2012. godine      usluge u 2011.godini (u daljnjem tekstu: Plan), 

utvrđena je nabava roba, radova i usluga za koje su 

PRESJEDNIK VIJEĆA planirana sredstva u Proračunu općine Oriovac u 

OPĆINE ORIOVAC 2011.godini u iznosu od 10.078.300,00  kuna.

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

II.

Plan sa 31.12.2011.godine. ostvaren je kako slijedi:
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III. 59.

Ovo Izvješće o izvršenju Plana nabave općine 

Oriovac za 2011. godinu objavit će se u Na temelju članka 13. st.1. Zakona o javnoj 

"Službenom vjesniku Brodsko-posavske nabavi (N.N. 110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta 

županije". općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće 

OPĆINSKO VIJEĆE općine Oriovac na 18.sjednici održanoj 27. 3. 2012. 

OPĆINE ORIOVAC godine donosi

Klasa: 022-01/12-01/27 ZAKLJUČAK

Urbroj: 2178/10-01-12-1

Oriovac, 27. 3. 2012. godine o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana nabave 

općine Oriovac za 2011. godinu

PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r. I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana nabave općine 

Oriovac za 2011.godinu.

Re
dn
i 
br
oj 

 
Pozicija u 
Proračunu 

NAZIV PREDMETA NABAVE Procjena 
vrijednosti 

nabave (u kn bez 
PDV) 

 
Planirana  
sredstva 

 
Ostvarena 
sredstva  
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

32211 
32244, 32329 
32241, 32321 

32329 
32343 
32342 
32375 
32379 
32391 
42129 
41112 
42131 
4213 

42144 
42273 
43121 
4214 

42211 
42129 

Uredski materijal 
Održavanje nerazvrstanih cesta 
Održavanje građ. Objekata 
Održavanje javne rasvjete 
Deratizacija i dezinsekcija 
Saniranje deponija - nadzor 
Geodetske usluge (intelekt.usl.) 
Razvojni program 
Grafičke usluge – Obzor 
Izgradnja kanalizacije 
Kupovina građ.zemljišta 
Izgradnja cesta 
Izgradnja kom.infrastr. Čaplja 
Izgradnja javne rasvjete 
Oprema 
Nabavka knjiga 
Izgradnja vod.mreže 
Računala i računalna oprema 
Poslovno obj.- dom Bečic pr.dok. 

44.715,45 
914.398,94 

1.530.894,30 
122.357,72 

70.731,71 
- 

64.227,64 
27.642,30 
18.699,19 

3.780.487,80 
12.195,12 

1.280.813,00 
162.601,63 

813,01 
66.666,70 
12.195,12 
24.390,24 

- 
60.000,00 

55.000,00 
1.124.600,00 
1.883.000,00 

150.500,00 
87.000,00 

- 
79.000,00 
34.000,00 
23.000,00 

4.650.000,00 
15.000,00 

1.575.400,00 
200.000,00 

1.000,00 
82.000,00 
15.000,00 
30.000,00 

- 
73.800,00 

54.031,67 
173.284,63 

1.864.487,76 
150.295,68 

615,00 
20.000,00 
78.736,80 
33.579,00 
14.721,26 

3.346.706,92 
7.000,00 

73.492,50 
3.623,68 

713,40 
81.349,53 

9.708,86 
- 

7.658,99 
73.800,00 

                  UKUPNO: 8.193.739,87 10.078.300,00 5.993.805,68 
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II OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije". Klasa: 022-01/12-01/28

Urbroj: 2178/10-01-12-1

OPĆINSKO VIJEĆE Oriovac, 27. 3. 2012. godine

OPĆINE ORIOVAC

PREDSJEDNIK  VIJEĆA

Klasa: 022-01/12-01/27 OPĆINE ORIOVAC

Urbroj: 2178/10-01-12-2 Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

Oriovac, 27.3.2012.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

61.

Na temelju članka 5. Pravilnika o 

60. poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje 

komunalnih djelatnosti donosi se

Na temelju članka 5. Pravilnika o IZVJEŠĆE

poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje 

komunalnih djelatnosti u općini Oriovac i članka o ostvarenju Plana i Programa rada Vlastitog 

32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti  

Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko u 2011. godini

vijeće općine Oriovac na 18. sjednici održanoj 27. 

3.  2012.godine donosi

Programom rada Vlastitog pogona za obavljanje 

ZAKLJUČAK komunalnih djelatnosti u 2011.godini na području 

općine Oriovac obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

 o usvajanju Izvješća o ostvarenju Plana i 1. Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih 

Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje zelenih površina

komunalnih djelatnosti u 2011.godini. 2. Upravljanje i održavanje groblja

3. Obavljanje ukopa

4. Poslovi komunalnog redara

1. Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja 

Izvješće o ostvarenju Plana i Programa rada 

Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih 1. Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih 

djelatnosti u 2011.godini, koje je podnio upravitelj zelenih površina

pogona.

2. Sastavni dio ovog Zaključka sačinjava  Na poslovima održavanja nerazvrstanih cesta i 

Izvješće o ostvarenju Programa rada Vlastitog javnih zelenih površina na području općine  

pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Oriovac, djelatnici Vlastitog pogona su obavljali 

2011.godini. poslove košnje trave uz cestu, čišćenje  živice i 

grmlja uz cestu, održavanje javnih zelenih površina 
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– košnja na području cijele  općine, te košnja za  - ostali dohodak – plaće 255.195,32 kn

potrebe općinskih službi, ustanova i organizacija  - javni radovi 55.821,32 kn

kao što su: Dječji vrtić, škole, udruge, crkve i  - doprinosi 28.089,74 kn

nogometni klubovi.  ______________________

Za gore navedeno utrošena su sredstva u iznosu od  UKUPNO: 640.350,72 kn

12.540,00 kuna.

PRIHODI – sredstva od grobne naknade 

2. Upravljanje i održavanje grobljima 97.162,94 kn

 - sredstva od ukopa pokojnika 8.140,00 kn

 Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih  - sredstva iz Proračuna općine 522.507,78 kn

djelatnosti u općini Oriovac upravlja i održava   - sredstva iz komunalne naknade 12.540,00 kn

groblja na području cijele općine i to: Radovanje,  ________________________

Oriovac, Kujnik-Malino, Ciglenik,  Lužani i  640.350,72 kn

Slavonski Kobaš, kao i održavanje opreme i 

objekata – mrtvačnica na istima.

Za navedene poslove u 2011.godini utrošeno je Oriovac, ožujak 2012.godine.

105.302,94 kuna.

Upravitelj Vlastitog pogona

za obavljanje komunalnih djelatnosti

3. Obavljanje ukopa na području općine Pavao Haring, v.r.

Oriovac

 Na području općine Oriovac ukope pokojnika 

obavljala su četiri komunalna djelatnika.

62.

4. Poslovi komunalnog redara

 U cilju praćenja stanja i uređenja naselja na Na temelju članka 30. st. 5. Zakona o 

području općine komunalni redar je u 2011.g.  komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 – 

pratio poštivanje odredbi Odluke o komunalnom pročišćeni tekst, 82/04 Uredba – 110/04, 178/04 i 

redu općine Oriovac. Mandatnih kazni  kao i 38/09) i članka 32. Statuta općine Oriovac 

pokretanja prekršajnog postupka nije bilo. ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 

Troškovi Vlastitog pogona za obavljanje 18.sjednici održanoj 27.3.2012.godine donosi

komunalnih djelatnosti u 2011.godini iznose 

44.342,90 kn, a troškovi za osobni dohodak ZAKLJUČAK

ostvareni su u iznosu od 339.106,38 kn i 

139.058,50 kn za ugovore o djelu. o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Oriovac u 

2011.godini

IZDACI – održavanje javnih i zelenih površina 

12.540,00 kn

 - upravljanje i održavanje grobljima 105.302,94 kn

 - ugovor o djelu 139.058,50 kn

 - troškovi komunalnog pogona 44.342,90 kn
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I 63.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na Na temelju članka 32. Statuta općine 

području općine Oriovac u 2011.godini. Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine 

Oriovac na 18. sjednici održanoj 27. 3. 2012. 

II godine donosi

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom IZVJEŠĆE 

vjesniku Brodsko-posavske županije".

o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog 

OPĆINSKO VIJEĆE održavanja objekata na području općine 

OPĆINE ORIOVAC Oriovac u 2011. godini

Klasa: 022-01/12-01/25

Urbroj: 2178/10-01-12-2 I

Oriovac, 27. 3. 2012. godine

Programom tekućeg i investicijskog održavanja 

PRESJEDNIK VIJEĆA objekata na području općine Oriovac u 2011.godini 

OPĆINE ORIOVAC (u daljnjem tekstu: Program), planiran je iznos od 

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r. 1.883.000,00 kuna a sa 31.12.2011.godine ostvaren 

je u iznosu od 1.864.487,76 kuna.

II

 Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

Red.broj SKUPINA OPIS Novi Plan 
programa 

Ostvarenje sa 
31.12.2011 

1. 32241 Materijal za održavanje 
građevinskih objekata 

833.000,00 832.739,61 

2. 32321 Usluge tek. i invest. održavanja 
građ. objekata 

1.050.000,00 1.031.748,15 

  UKUPNO: 1.883.000,00 1.864.487,76 
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III 7. ORIOVAC – ličenje dom Radovanje 

18.499,20 kn

Sredstva iz točke II. ovog Programa raspoređena su - uređenje zgrade FINE 59.606,16 kn

kako slijedi: - radovi na NK Oriolik 61.269,89 kn

- uređenje župni ured 208.929,05 kn

1. OPĆINSKA ZGRADA – uređenje  - radovi na DVD-u 24.997,39 kn

kancelarija općinske zgrade . 52.524,44 kn  - radovi na ribarskoj kući 58.634,33 kn

 - popločenje ulaz dom 4.722,44 kn

 - uređenje dom Oriovac 72.970,00 kn

2. LUŽANI - ličenje doma 38.485,60 kn  - uređenje kino sale 13.659,13 kn

 - vrata na dom 14.500,00 kn  - dom Kujnik (materijal) 271,98 kn

 - uređenje sanitarnog čvora 56.179,43 kn  - škola nogometa (materijal) 1.272,05 kn

 - uređenje prostorije hitne medicine 96.633,17 kn  - uređenje savjetodavne službe 2.158,07 kn

 - uređenje župnog ureda 44.815,66 kn  - uređenje izvora u ul. V. Becića 7.845,23 kn

 - radovi na groblju 7.601,00 kn  - uređenje lovačkog doma 82.139,40 kn

 - uređenje ribarske kuće 38.941,81 kn

  UKUPNO: 534.835,85 kn

 UKUPNO: 297.156,67 kn

 SVEUKUPNO: 1.864.487,76 kn 

3. PRIČAC – uređenje doma 157.371,82 kn

 - povećanje snage HEP u domu 15.367,03 kn

 - ličenje crkve 6.354,18 kn III

 

 UKUPNO: 179.093,03 kn Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije".

4. ŽIVIKE – uređenje lovačkog doma OPĆINSKO VIJEĆE

269.287,75 kn OPĆINE ORIOVAC

 

 UKUPNO: 269.287,75 kn Klasa: 022-01/12-01/24

5. CIGLENIK – uređenje sale i škole dom Urbroj: 2178/10-01-12-1

37.104,25 kn Oriovac, 27. 3. 2012. godine

 - uređenje tribine na NK Omladinac 61.938,88 kn

 Predsjednik Vijeća

 UKUPNO: 99.043,13 kn općine Oriovac

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

6. SLAVONSKI KOBAŠ – uređenje – župni 

ured 36.900,00 kn

 - priključak el. energije NK Slavonac 12.221,28 kn 

 - izrada ograde oko župnog ureda 36.900,00 kn

 - uređenje prostorija NK Slavonac 507,87 kn

 - uređenje doma 314.152,75 kn 

 - uređenje prostorija KUD-a 31.864,99 kn

UKUPNO: 432.546,89 kn
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64. 65.

Na temelju članka 30. st. 5. Zakona o Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 – komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03-

pročišćeni tekst, 82/04  Uredba – 110/04, 178/04 i pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 

38/09) i članka 32. Statuta općine Oriovac 38/09, 79/09, 153/09, 43/11, 84/11 i 90/11), i 32. 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik 

10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj Brodsko-posavske županije" 10/09), Općinsko 

18. sjednici održanoj 27.3.2012.godine donosi vijeće općine Oriovac na 18. sjednici održanoj 

27.3.2012.godine donosi

ZAKLJUČAK

IZVJEŠĆE

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa o ostvarenju Programa gradnje objekata i 

tekućeg i investicijskog održavanja objekata uređaja komunalne infrastrukture 

na  području općine Oriovac u 2011. godini na području općine Oriovac za 2011. godinu

I Članak 1.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa tekućeg i Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

investicijskog održavanja objekata na području infrastrukture na područje općine Oriovac u 

općine Oriovac u 2011.godini. 2011.godini (u daljnjem tekstu: Program) planiran 

je u iznosu od 6.456.400,00 kuna, a sa 

31.12.2011.godine ostvaren je u iznosu od 

II 3.444.536,50 kuna.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije". Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE  Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

OPĆINE ORIOVAC

1. JAVNE POVRŠINE - SKUPINA 42131 I 

Klasa: 022-01/12-01/24 42113

Urbroj: 2178/10-01-12-2 Plan za 2011.godinu – rebalans 200.000,00 kn

Oriovac, 27.3.2012.godine Ostvarenje sa 31.12.2011.godine 23.623,68 kn

PRESJEDNIK VIJEĆA OSTVARENO

OPĆINE ORIOVAC

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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Radovi u iznosu od 23.623,68 kuna financirani su iz 

Proračuna općine.

2. NERAZVRSTANE CESTE - SKUPINA 

42131

Plan za 2011.godinu - Rebalans . 1.575.400,00 kn

Ostvarenje sa 31.12.2011.godine. 73.492,50 kn 

OSTVARENO:

Redni 
broj 

OPIS POSLOVA Novi Plan za 
2011.godinu – 
rebalans/kn 

Ostvareno sa
31.12.2011.god/kn 

1. 
2.  

Sanacija deponija – nadzor 
Izgradnja kom.infrastr. za pod. Zonu 
Čaplja – (radovi Hrvatske šume) 

- 
 

200.000,00 

20.000,00 
 

3.623,68 
  UKUPNO: 200.000,00 23.623,68 

 

Redni 
broj 

OPIS POSLOVA Novi plan za 
2011.god./kn 

Ostvarenje sa 
31.12.2011.god./kn 

1. 
2. 
3. 

Izgradnja ceste Malino – Sl.Kobaš 
Asfaltiranje prilaza sport.objek. u 
Lužanima 
Soling – nadzor nad izgrad. platoa u 
Oriovcu  

1.510.400,00 
65.000,00 

- 

- 
- 

73.492,50 

 UKUPNO: 1.575.400,00 73.492,50 
 

Radovi u iznosu od 73.492,50 kuna financirani su iz Plan programa za 2011.godinu rebalans 

Proračuna općine. 4.650.000,00 kn

3. JAVNA RASVJETA – SKUPINA 42144 Ostvarenje sa 31.12.2011.godine. 3.346.706,92 

Plan programa za 2011.godinu. - rebalans kn

1.000,00 kn

Ostvarenje sa 31.12.2011.godine. 713,40 kn OSTVARENO:

- IZGRADNJA KANALIZACIJE U 

NASELJU Oriovac . 3.346.706,92 kn

OSTVARENO:

- poboljšanje javne rasvjete u Malinu 713,40 kn

2. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE – 

Radovi u iznosu od 713,40 kn financirani su iz SKUPINA 4214 

Proračuna općine. Plan programa za 2011.godinu - Rebalans 

30.000,00 kn

Članak 3. Ostvarenje sa 31.12.2011.godine. 0 kn

1. OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I 

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

- SKUPINA 42129
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Članak 4. i čine njezin sastavni dio.

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije". Članak 3.

OPĆINSKO VIJEĆE Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

OPĆINE ORIOVAC objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".

Klasa: 022-01/12-01/25

Urbroj: 2178/10-01-12-1 OPĆINSKO VIJEĆE

Oriovac, 27. 3. 2012. godine OPĆINE ORIOVAC

PREDSJEDNIK VIJEĆA Klasa: 022-01/12-01/21

OPĆINE ORIOVAC Urbroj: 2178/10-01-12-1

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r. Oriovac,  27. 3. 2012. godine

Predsjednik Vijeća

općine Oriovac

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

66.

Na temelju članka 28. st.1. podstavak 3. 

Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 67.

79/07, 38/09 i 127/10), odredbi Pravilnika o 

metodologiji za izradu procjena ugroženosti i 

planova zaštite i spašavanja i članka 32. Statuta Na temelju članka 110. Zakona o 

općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko- proračunu (N.N. br. 87/08) i članka 32. Statuta 

posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-

općine Oriovac na 18. sjednici održanoj  27. 3. posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće 

2012. godine donosi općine Oriovac na 18. sjednici održanoj 27. 3. 

2012.godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o donošenju Plana zaštite i spašavanja i 

Plana civilne zaštite za općinu Oriovac o usvajanju temeljnog financijskog izvještaja

Proračuna općine Oriovac za 2011.godinu.

Članak 1.

I.

Donosi se Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne 

zaštite za općinu Oriovac (u daljnjem tekstu: Plan). Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja temeljni 

financijski izvještaj o prihodima i rashodima, 

primicima i izdacima Proračuna općine Oriovac za 

Članak 2. 2011.godinu.

Planovi iz članka 1. ove Odluke nalaze se u privitku 
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II. Članak 1.

Obrazac financijskog izvještaja Proračuna općine Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za 

Oriovac za 2011.godinu nalazi se u privitku i čini financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

sastavni dio Odluke. Općinskom vijeću općine Oriovac za 2012.godinu 

koja se osiguravaju u Proračunu općine Oriovac za 

2012.godinu.

III.

Odluka o usvajanju temeljnog financijskog Članak 2.

izvještaja Proračuna općine Oriovac za 

2011.godinu objavit će se u "Službenom vjesniku U Proračunu općine Oriovac za 2012.godinu 

Brodsko-posavske županije". osigurana su sredstva za financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine 

OPĆINSKO VIJEĆE Oriovac u iznosu od 24.999,91 kuna.

OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/12-01/38 Članak 3.

Urbroj: 2178/10-01-12-1

Oriovac, 27. 3. 2012. godine. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 

jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj 

PREDSJEDNIK VIJEĆA stranci pripadaju sredstva razmjeno broju njenih 

OPĆINE ORIOVAC članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja 

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r. Općinskog vijeća.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos 

68. sredstava od 1.923,07 kuna.

Na temelju članka 7. st.2. Zakona o Članak 5.

financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe (N.N. br. 24/11 i 61/11) i članka 32. Političkim strankama zastupljenim u Općinskom 

Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik vijeću raspoređuje se sredstva osigurana u 

Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko Proračunu općine Oriovac za 2012.godinu na način 

vijeće općine Oriovac na 18. sjednici održanoj 27. utvrđen u članku 3. ove Odluke u iznosima kako 

3. 2012.godine donijelo je slijedi:

ODLUKU - Hrvatska seljačka stranka – HSS 11.538,42 

kuna

o raspoređivanju sredstava za financiranje - Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 

političkih stranaka  zastupljenih u Općinskom 5.769,21 kuna

vijeću općine Oriovac za 2012.godinu. - Socijaldemokratska partija Hrvatske – 

SDP 1.923,07 kuna

- Hrvatska stranka umirovljenika – HSU 

1.923,07 kuna
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- Hrvatska stranka prava – HSP 1.923,07 69.

kuna

- Hrvatski demokratski savez Slavonije i 

Baranje – HDSSB 1.923,07 kuna Na temelju članka 32. Statuta općine 

Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine 

Članak 6. Oriovac na 18.sjednici održanoj 27. 3. 2012.godine 

donosi

Sredstva iz članka 5. ove Odluke doznačuju se na 

žiro račun političke stranke tromjesečno u IZVJEŠĆE 

jednakim iznosima.

o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u 

objekte općine Oriovac u 2011. godini

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku I

Brodsko-posavske županije", a stupa na snagu 1. 

siječnja 2012.godine. Programom kapitalnih ulaganja u objekte općine 

Oriovac u 2011.godini (u daljnjem tekstu:Program) 

OPĆINSKO VIJEĆE planiran je iznos od 6.657.200,00 kuna,  a sa 

OPĆINE ORIOVAC 31.12.2011.godine ostvaren je u iznosu od 

3.604.053,88 kuna.

Klasa: 022-01/12-01/22

Urbroj: 2178/10-01-12-1 II

Oriovac, 27. 3. 2012. godine

 Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r. 

Redni 
broj 

Skupina Vrsta radova Novi Plan 
programa za 

2011.g. – 
Rebalans /kn 

Ostvarenje sa 
31.12.2011.god./kn 

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

41112 
  42129 

42129 
42131 

4213 
42144 

4214 
42211 
42273 
43121 
42521 

Građevinsko zemljište 
Kanalizacija 
Poslovni objekti – dom Bečic 
Ceste 
Poduzetnička zona Čaplja 
Elektroinstalacije 
Izgradnja vodovodne mreže 
Računala i računalna oprema 
Oprema 
Knjige 
Ulaganja u računalne opreme 

15.000,00 
4.650.000,00 

73.800,00 
1.575.400,00 

200.000,00 
1.000,00 

30.000,00 
10.000,00 
82.000,00 
15.000,00 

5.000,00 

7.000,00 
3.346.706,92 

73.800,00 
73.492,50 

3.623,68 
713,40 

- 
7.658,99 

81.349.53 
9.708,86 

- 

                                              UKUPNO:                            6.657.200,00             3.604.053,88  
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1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – 7.000,00  3. CESTE –   73.492,50  kuna

kuna  

Nadzor nad izgradnjom platoa u Oriovcu 73.492,50 

Kupnja građevinskog zemljišta za parkiralište kod kn

nogometnog igrališta NK „Oriolik“ Oriovac.

4. PODUZETNIČKA ZONA ČAPLJA – 

3.623,68 kuna

2. KANALIZACIJA – 3.346.706,92  kuna

Izgradnja poduzetničke zone Čaplja – radovi na 

Izgradnja II etape kanalizacijske mreže u naselju uređenju Hrvatskih šuma  3.623,68 kn   

Oriovac.

5. ELEKTROINSTALACIJE –  713,40 kuna

- poboljšanje snage javne rasvjete u Malinu  713,40 

kn

6. OPREMA –  81.349,53  kuna

Redni 
broj 

OPIS Novi Plan 2011.god. Ostvarenje 
31.12.2011.god. 

1. 
2. 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
6. 
 
 
7. 
8. 

Sl.Kobaš – nabavka klima uređaja za dom 
Lužani – sanitarni čvor 
Pričac – peć za MO 
           - nabavka kuhinje za dom 
           - stol i stolice za dom 
Oriovac – grijanje župna crkva 
              - nabavka klime za dom 
              - nabavka projektora 
Lužani – nabavka opreme za dječje 
igralište 
Općina – nabavka printera 
             - nabavka fotokopirnog stroja 
             - nabavka telefonske centrale 
Komunalni pogon – alat 
Upravni odjel općine – 6 komada 
mobitela 

20.373,72 
- 
- 

3.350,00 
4.499,98 

- 
5.965,94 
6.779,21 

 
3.200,00 

10.800,00 
5.900,00 

18.631,13 
2.500,02 

20.373,72 
3.013,50 
4.099,59 
3.350,00 
4.499,98 
3.234,90 
5.965,94 
6.779,21 

 
2.126,42 
9.225,00 
4.999,95 

11.493,32 
2.188,00 

                                                UKUPNO: 82.000,00 81.349,53 
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7. KNJGE – 9.708,86 kuna 70.

Nabavka knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu 

Oriovac. Na temelju članka 32. Statuta općine 

Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine 

III Oriovac na svojoj 18. sjednici održanoj 27. 3. 2012. 

godine donosi

Ove Izvješće ostvarenja Programa kapitalnih 

ulaganja u objekte općine Oriovac u 2011. godini ZAKLJUČAK

objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije". o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa 

kapitalnih ulaganja u objekte                

OPĆINSKO VIJEĆE općine Oriovac u 2011. godini 

OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01¸/12-01/23 I

Urbroj: 2178/10-01-12-1

Oriovac,  27. 3. 2012. godine Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa 

kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 2011. godini.

OPĆINE ORIOVAC

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/12-01/23

Urbroj: 2178/10-01-12-2

Oriovac, 27. 3. 2012. godine    

PRESJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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3. 1. Stožer  zaštite  i  spašavanja  općine  
Podcrkavlje

2. Postrojba  civilne  zaštite  opće  namjene  
Temeljem  članka  29.  Zakona  o  zaštiti  i  općine  Podcrkavlje

spašavanju  stavka  1. a lineje  5.  (”Narodne  3. A m b u l a n t a   o p ć e   m e d i c i n e   
novine”  br. 174/04,  79/07,  38/09  i  127/10)  i  „Podcrkavlje”,  Vida  Došena  4
članka  37.  Statuta  općine  Podcrkavlje  4. Veterinarska ambulanta  „Podcrkavlje”,  
(”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  Trg  108.  brigade  ZNG-a  13
br.  22/05.  i  9/09),  te  u  skladu  s  Procjenom  
ugroženosti  stanovništva,  materijalnih  i  

Članak  2.kulturnih  dobara  od  prirodnih  i  tehničko-
tehnoloških  katastrofa  i  velikih  nesreća,  

Operativne  snage  sudionici  su  zaštite  i  
materijalnih  i  kulturnih  dobara  od  prirodnih  i  

spašavanja,  a  pozivaju  se,  mobiliziraju  i  
tehničko-tehnoloških  katastrofa   i  velikih  

aktiviraju  za  provođenje  mjera  i  postupaka  u  
nesreća  za  područje  općine  Podcrkavlje,  

cilju  sprečavanja  nastanka,  ublažavanja,  te  
općinski  načelnik  donosi

uklanjanja  posljedica  katastrofa  i  velikih  
nesreća.ODLUKU

Operativne  snage  dužne  su  u  obavljanju  
redovitih  djelatnosti  planirati  mjere  i  o  određivanju  operativnih  snaga  zaštite  i  
poduzimati  aktivnosti  radi  otklanjanja  ili  spašavanja  i  pravnih  osoba  od  interesa  za  
umanjenja  mogućnosti  nastanka  katastrofe  i  zaštitu  i  spašavanje  u  općini  Podcrkavlje
velike  nesreće,  te  prilagođavati  obavljanje  
redovite  djelatnosti  okolnostima,  kada  je  

Članak  1. proglašena  katastrofa.
Operativnim  snagama  rukovodi i  

Operativne  snage  zaštite  i  spašavanja  koordinira  načelnik  općine  Podcrkavlje  uz  
općine  Podcrkavlje: stručnu  potporu  Stožera  zaštite  i  spašavanja  

općine  Podcrkavlje.

OPĆINA  PODCRKAVLJE
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U  katastrofama  i  velikim  nesrećama  Članak  4.
načelnik  općine  Podcrkavlje  izravno  zapovijeda  

Pravne  osobe  iz  članka  3.  ove  Odluke,  operativnim  snagama  zaštite  i  spašavanja  
dobivanjem  određene  zadaće,  stječu  status  općine  Podcrkavlje.
sudjelovatelja  u  provedbi  utvrđenih  mjera  
zaštite  i  spašavanja  na  cjelokupnom  području  

Članak  3. općine  Podcrkavlje,  te  su  dužne  postupati  u  
skladu  s odredbama  članka  18.  i  19.  stavka  1.  

Pravne  osobe  sa  snagama  i  kapacitetima  Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju  (”Narodne  
od  značaja  za  zaštitu  i  spašavanje  na  području  novine”  br. 174/04,  79/07,  38/09.  i  127/10).
općine  Podcrkavlje:

1. Jakob  Becker d.o.o.  za  uklanjanje  Članak  5.
otpada,  proizvodnju  i  usluge,  G. Vrba, 
Vrbskih  žrtava  33, Pravne  osobe  od  interesa  za  zaštitu  i  

2. APP d.d.  Požega,  Industrijska 14,  Požega spašavanje  općine  Podcrkavlje  su  one  pravne  
3. Palma d.o.o.  za  proizvodnju  i  usluge,  Sl. osobe  koje  su svojim  proizvodnim,  uslužnim,  

Brod,  Andrije  Štampara  37, materijalnim,  ljudskim  i  drugim  resursima  
4. BP  „Gas” - Vranov  dol d.o.o.  najznačajniji  nositelji  tih  djelatnosti  na  

Podcrkavlje,  Diljska 5, području  općine  Podcrkavlje.
5. Plasman d.o.o.,  Tomica,  Hrvatskih  

branitelja  29,
6. „Vesna”, slastičarski  obrt,  Gornji  Članak  6.

Slatinik  49,
7. Izrada  kolača  i  slastica  „Lela”,  Tomica,  Ova  Odluka  stupa  na snagu  danom  

Hrvatskih  branitelja  3, donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  
8. „Ivoterm” - centralno  grijanje  i  plinske  vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

instalacije,  Tomica,  Trnovačka  11,
9. „Monter” - instalaterski  obrt,  Tomica,  Klasa  :  810-01/12-01/9

Svete  Ružarije  60, Urbroj:  2178/13-02-12-1
10. „ Vi n k o ”  -  p i l j e n j e   g r a đ e   i   Podcrkavlje,  27.  travnja  2012.

građevinarstvo,  Tomica,  Hrvatskih  
Općinski  načelnikbranitelja  28,

Miroslav  Bjelobrk, iur., v.r.11. „ L u k i ć ” ,   z a v r š n i   r a d o v i   u   
građevinarstvu,  Rastušje,  Glavna  13,

12. Automehaničarski  obrt  „Tomičić”,  
Tomica,  Svete  Ružarije  3C.

Udruge  od  značaja  za  zaštitu  i  
spašavanje  na  području  općine  Podcrkavlje.

1. Lovačka  udruga  „Dilj”,  Podcrkavlje,  
Vida  Došena  12.
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1.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama 

("Narodne novine" Republike Hrvatske, broj 

153/09, 130/11) i članka 32. Statuta općine Velika 

Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" br. 09/09), Općinsko vijeće općine 

Velika Kopanica, na 30. sjednici održanoj 24. 2. 

2012. godine, donosi sljedeću

drugih nekretnina na komunalne vodne 

građevine,

- obveza i rokovi priključenja,

- naknada za priključenje i način plaćanja 

naknade za priključenje,

- način i uvjeti financiranja gradnje 

komunalnih vodnih građevina od strane 

budućih korisnika

- nadzor  i

- prekršajne odredbe.

ODLUKU

Članak 2.

o priključenju na komunalne vodne građevine 

(1) Pod komunalnim vodnim građevinama u 

smislu ove Odluke smatraju se:

I.  OPĆE ODREDBE 1. građevine za javnu vodoopskrbu

2. građevine za javnu odvodnju.

Članak 1.

(2) Vodne usluge su:

Ovom Odlukom utvrđuje se: 1. usluge javne vodoopskrbe,

- postupak i uvjeti priključenja građevina i 2. usluge javne odvodnje.

OPĆINA
VELIKA  KOPANICA
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Članak 3. pristup do vodomjernog okna, kontrolnog okna i 

instalacija priključka radi očitanja vodomjera, 

Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i 

VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, sa sjedištem u popravka vodomjera i instalacija priključka, u 

N. Zrinskog 25. svakom trenutku.

Članak 4. II.  OBVEZA I ROKOVI PRIKLJUČENJA

(1) Priključenjem na komunalne vodne Članak 6.

građevine, u smislu odredaba ove Odluke, smatra 

se izgradnja priključaka kojima se omogućuje (1) Vlasnici postojećih građevina, odnosno 

stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi, 

korištenje vodnih usluga. dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno 

(2) Priključak na javnu vodoopskrbu smatra se drugu nekretninu na komunalne vodne građevine 

cjevovod vode za piće od spoja na uličnoj mreži do za javnu vodoopskrbu, odnosno javnu odvodnju, 

glavnog vodomjera smještenog u građevini ili kada je takav sustav izgrađen u naselju, odnosno 

izvan nje, uključivo i zaporni uređaj neposredno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno 

iza glavnog vodomjera. druga nekretnina, odnosno kada su osigurani uvjeti 

(3) Priključak na javnu odvodnju smatra se dio za priključenje na te sustave, sukladno ovoj Odluci 

odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj mreži do o priključenju. 

kontrolnog okna koje se nalazi u građevini ili izvan (2) Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu 

nje. suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za 

(4) Vodomjerno okno je dio unutarnje priključenje poljoprivrednog zemljišta na 

vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodomjer i komuna lnu vodnu g rađev inu za  j avnu 

zaporni uređaj. vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom 

(5) Kontrolno okno je dio unutarnje ne mogu obvezati na takvo priključenje. 

kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve 

otpadne vode iz posebnih dijelova građevine (stan, 

poslovni prostor, garaža i sl.). Članak 7.

Vlasnici građevine, odnosno druge nekretnine 

dužni su priključiti građevinu, odnosno drugu 

Članak 5. nekretninu na komunalne vodne građevine u 

sljedećim rokovima:

(1) Svaka građevina, odnosno svaki dio - novoizgrađena građevina, u naseljima gdje 

građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu je javni sustav vodoopskrbe, odnosno javni sustav 

cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) mora odvodnje izgrađen, mora se priključiti na 

imati zaseban uređaj za mjerenje potrošnje – komunalne vodne građevine prije uporabe 

vodomjer. građevine,

(2) Vlasnik, odnosno korisnik građevine ili  - postojeće građevine, u naseljima u kojima 

druge nekretnine dužan je održavati vodomjerno još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe, 

okno kao i kontrolno okno, dok su ostali dijelovi odnosno javni sustav odvodnje, moraju se 

priključka u nadležnosti javnog isporučitelja priključiti na komunalne vodne građevine u roku 

vodne usluge, te ih je dužan održavati u stanju od 6 mjeseci od dana obavijesti javnog 

funkcionalne sposobnosti. isporučitelja vodnih usluga o završetku izgradnje 

(3) Korisnik vodne usluge dužan je javnom sustava javne vodoopskrbe, odnosno sustava javne 

isporučitelju vodne usluge omogućiti slobodan odvodnje i mogućnosti priključenja, 
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- postojeće građevine, u naseljima gdje je (2) Iznimno, u vodomjerno okno s jednim 

već izgrađen javni sustav vodoopskrbe, odnosno vodoopskrbnim priključkom, isporučitelj vodne 

javni sustav odvodnje, moraju podnijeti zahtjev za usluge može dopustiti ugradnju paralelnih 

priključak na komunalne vodne građevine u roku vodomjera ako postoje opravdani razlozi, te su 

od 30 dana od dana obavijesti isporučitelja o ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za takav način 

mogućnosti priključenja, odnosno priključiti se na priključenja uz ovjerenu suglasnost vlasnika ili 

komunalne vodne građevine u roku od jedne suvlasnika (51 % suvlasnika). Kod razdvajanja ne 

godine dana od stupanja na snagu ove Odluke.  plaća se naknada za priključenje jedinici lokalne 

samouprave.

(3) 

Članak 8.

(1) Ako vlasnik građevine, odnosno druge 

nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno 

drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u 

rokovima iz prethodnog članka ove Odluke, na 

prijedlog isporučitelja vodnih usluga, jedinica 

lokalne samouprave donijet će rješenje u upravnom 

postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili 

drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno 

nekretnine.

(2) Protiv rješenja o obvezi priključenja 

dopuštena je žalba tijelu jedinice područne 

( regionalne) samouprave nadležnom za 

komunalne poslove. Članak 10.

(3) Rješenje o obvezi priključenja, pored 

osnovnih podataka o vlasniku građevine i (1) Postupak za priključenje na komunalne 

građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za vodne građevine za javnu vodoopskrbu, odnosno 

priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva 

isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na za priključenje.

teret vlasnika, odnosno drugog zakonitog (2) Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik 

posjednika građevine, rok plaćanja stvarnih građevine, odnosno druge nekretnine.

troškova priključenja javnom isporučitelju, te (3) Zahtjev za priključenje može podnijeti i 

mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik korisnik građevine ako je to pravo na njega prenio 

građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik vlasnik građevine pisanim ugovorom ili na temelju 

građevine ne uplati troškove izgradnje priključka u specijalne punomoći, ovjerenih kod javnog 

određenom roku. bilježnika.

(4) Zahtjev za priključenje podnosi se 

isporučitelju vodnih usluga.

III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA (5) Zahtjev za priključenje novoizgrađene 

građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije 

Članak 9. uporabe građevine.

(1) Priključenje na komunalne vodne Članak 11.

građevine izvodi se tako da se na svaku nekretninu (1) Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

u pravilu uvodi jedan vodoopskrbni priključak i 1. preslika katastarskog plana za česticu koja 

jedan priključak odvodnje. se priključuje na sustav javne vodoopskrbe, 

odnosno javne odvodnje,

Vlasnik nekretnine - korisnik može pisano 

zahtijevati odjavu vodovodnog priključka na 

predviđenom obrascu javnog isporučitelja nakon 

što je podmirio eventualna dugovanja nastala do 

dana odjave.

Odjava vodovodnog priključka koja traje do 24 

mjeseca smatra se privremenom odjavom, a 

trajnom odjavom smatra se svaka odjava koja traje 

duže od 24 mjeseca.

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka 

raskida se ugovor o pružanju vodnih usluga. 

zaključen između vlasnika - korisnika i 

isporučitelja vodnih usluga.
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2. presliku akta na temelju kojeg se može isporučitelja i čuva se u katastru vodova.

graditi (uz predočenje izvornika) odnosno potvrda Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati 

Državne geodetske uprave, Područnog ureda za podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. 

katastar Slavonski Brod kojom se potvrđuje da je ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne 

građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine može priključiti. 

i Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi 

3. dokaz o vlasništvu građevine, odnosno plaćanja naknade za priključenje. 

nekretnine za koju se traži priključak. Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja 

4. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, se na znanje jedinici lokalne samouprave, radi 

izvadak iz središnjeg obrtnog registra za obrte, donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za 

izvadak iz sudskog registra za trgovačka društva i priključenje. 

dr. 

5. po potrebi uvjerenje o kućnom broju od 

Područnog ureda za katastar, Članak 14.

(2) K o r i s n i k  g r a đ e v i n e  z a h t j e v u  z a  Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se 

priključenje, osim dokumentacije iz st. 1. ovog može graditi ne smiju se priključiti na komunalne 

članka, prilaže i sljedeću dokumentaciju: vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku 

1. dokaz o pravu korištenja građevine postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na 

2. ugovor / specijalna punomoć (pisana obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema 

suglasnost) iz članka 11. stavka 3. ove Odluke. posebnom zakonu. 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog 

zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad 

zemljištem i preslika katastarskog plana. Članak 15.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih 

Članak 12. usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak 

radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za nekretnine koja se priključuje. 

priključenje provodi postupak za izdavanje  Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-

dozvole priključenja i izdaje odluku o dozvoli tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj 

priključenja, ako za priključenje postoje tehničko- vodne usluge, ako posebnim propisima nije 

tehnološki uvjeti. određeno drugačije.

Ako za priključenje ne postoje, odnosno nisu Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena 

ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za osoba javnog isporučitelja vodne usluge

priključenje će se odbiti.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz 

st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana Članak 16.

od dana primitka zahtjeva.

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik 

nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga 

Članak 13. zaključiti Ugovor o izgradnji priključka i Ugovor o 

pružanju vodnih usluga. 

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: 

podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i 

adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji 

sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a  čini sastavni dio ugovora.

odgovarajuća skica priključka ostaje u arhivi 

.
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IV.  TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok, ako 

PRIKLJUČENJA se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja 

naknade dužan je platiti u roku od 15 dana od dana 

Članak 17. dostave rješenja iz stavka 1. ovog članka.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na 

komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj Članak 21.

vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju 

opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga. Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja 

zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o 

izgradnji priključka, uputiti u jedinicu lokalne 
V.  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE samouprave radi plaćanja naknade za priključenje i 

ne smije početi s radovima na priključenju prije 
Članak 18. nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje 

predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje, 
Vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno 
priključuje na komunalne vodne građevine uz obročno plaćanje.
troškove izgradnje priključka dužan je platiti 

naknadu za priključenje.

Ako građevina ima više posebnih dijelova 1.Visina naknade za priključenje na vodne 

nekretnine, naknada za priključenje plaća se na građevine za javnu vodoopskrbu i javnu 

svaki posebni dio nekretnine zasebno. odvodnju

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i 

spremišta kao posebnih dijelova nekretnine Članak 22.

pribraja se površini posebnih dijelova nekretnine iz 

stavka 2. ovoga članka, osim ako se ti posebni Visina naknade za priključenje na vodne građevine 

dijelovi nekretnine priključuju na komunalne za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju utvrđuje se 

vodne građevine pa se naknada za priključenje u sljedećim iznosima: 
2 plaća zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz - za stambenu zgradu površine do 200 m

stavka 2. ovog članka. građevinske (bruto) površine, bez stanova kao 

posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 25% 

prosječne mjesečne bruto plaće u Republici 
Članak 19. Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za stan kao posebni dio nekretnine 
2Naknada za priključenje na komunalne vodne površine do 200 m  građevinske (bruto) površine, u 

građevine prihod je Proračuna općine Velika iznosu od 25% prosječne mjesečne bruto plaće u 
Kopanica Prihodi od naknade za priključenje Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;
koriste se isključivo za gradnju, odnosno - za stambenu zgradu površine od 200 do 

2financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina 400 m  građevinske (bruto) površine, bez stanova 
na području općine Velika Kopanica. kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 45% 

prosječne mjesečne bruto plaće u Republici 

Hrvatskoj za prethodnu godinu;
Članak 20. - za stan kao posebni dio nekretnine 

površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) 
Obvezu i način plaćanja naknade za priključenje površine u iznosu od 45% prosječne mjesečne 
utvrđuje rješenjem jedinice lokalne samouprave. bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 
Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili godinu;
obročno.
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- za stambenu zgradu površine preko 400 m2 Članak 23.

građevinske (bruto) površine, bez stanova kao 

posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od jedne Vlasnik građevine koja je priključena na 

prosječne mjesečne bruto plaće u Republici komuna lnu vodnu g rađev inu za  j avnu 

Hrvatskoj za prethodnu godinu; vodoopskrbu, odnosno javnu odvodnju, u slučaju 

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova dogradnje građevine, dužan je za površinu koju 

nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dograđuje podmiriti naknadu za priključenje, po 

dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, kriterijima iz prethodnog članka ove Odluke.

površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine, 

u iznosu od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 2. Način plaćanja naknade za priključenje

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 

nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne Članak 24.

dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, 

površine preko 500 m2 građevinske (bruto) Obvezniku plaćanja naknade vlasniku/korisniku 

površine, u iznosu od dvije prosječne mjesečne fizičkoj osobi za priključenje stambenog prostora 

bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu može se odobrit i obročno plaćanje 

godinu;  

- za proizvodne zgrade bez posebnih Obročno plaćanje odobriti će se pod uvjetom da 

dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao obveznik plaćanja dostavi jedinici lokalne 

posebne dijelove nekretnine bez obzira na samouprave bjanko zadužnicu kao sredstvo 

površinu, u iznosu od 30% prosječne mjesečne osiguranja plaćanja. 

bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se 

godinu; zatezna kamata.

- za objekte koji služe djelatnosti kulture, 

znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, 

zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, druge 3. Oslobođenje od plaćanja naknade za 

socijalne ustanove i ostale građevine društvene priključenje

namjene, u iznosu 30% prosječne mjesečne bruto 

plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; Članak 25.

- za zgrade/građevine športsko-rekreacijske 

namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.), u Načelnik općine može osloboditi u potpunosti 

iznosu jedne prosječne mjesečne bruto plaće u obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; građevine ili investitore koji grade građevine od 

- za objekte koji služe isključivo za zajedničkog, odnosno općeg interesa za jedinicu 

poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i lokalne samouprave kao što su društveni i 

sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o vatrogasni domovi, crkva, groblja, športske 

površini, u iznosu od 20% prosječne mjesečne dvorane, škola, bolnica i slično, te građevine za 

bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje 

godinu; su u vlasništvu ili suvlasništvu iste.

- za jednostavne građevine koje u smislu 

posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji 

mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja, a Članak 26.

prikladne su za priključenje, u iznosu od 20% 

prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Od naknade za priključenje na komunalne vodne 

Hrvatskoj za prethodnu godinu; građevine oslobađaju se osobe koje u smislu 

 odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 

do najviše 12 

jednakih mjesečnih obroka.
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obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje 2. samovoljno priključi svoju građevinu na 

dodjelom stambenog kredita (Narodne novine br. javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje.

174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit 

146/10. i 55/11.). će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi 

koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kaznit 

VI. FINANCIRANJE GRADNJE će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička 

KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a 

STRANE BUDUĆIH KORISNIKA koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit 

Članak 27. će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz 

stavka 1. ovog članka. 

U slučaju kada gradnja određene komunalne 

građevine nije predviđena planom gradnje 

komunalnih vodnih građevina, budući korisnici IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine 

mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, Članak 30.

uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, 

pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

jedinicom lokalne samouprave. objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko 

Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun posavske županije“.

općine Velika Kopanica, a rok povrata sredstava ne 

može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja OPĆINSKO VIJEĆE

ugovora. OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa:325-01/12-01/4

VII.  NADZOR Ur.broj:2178/12-03-12-01

Velika Kopanica, 24. veljače 2012.g.

Članak 28.

PREDSJEDNIK 

Ovlaštena osoba jedinice lokalne samouprave (u OPĆINSKOG VIJEĆA

daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) u provođenju Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r. 

ove Odluke može poduzeti sljedeće mjere:

- izdati obvezni prekršajni nalog i izreći 

novčanu kaznu,

- pokrenuti prekršajni postupak.

VIII.  PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, 

kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 

1. ne priključi svoju građevinu na javni 

sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u 

rokovima određenim člankom 7. ove Odluke,
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2.           3.3. Popis otpadom onečišćenog okoliša i 

neuređenih odlagališta

          3.4. Redosljed aktivnosti sanacije 

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog 

otpadu ("Narodne novine" br. 178/04, 11/06, 60/08 okoliša

i 87/09), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica           3.5. Izvore i visinu potrebnih sredstava za 

na svojoj 28.  sjednici  održanoj 15. prosinca 2011. provedbu sanacije

godine donijelo je

4. Praćenje izvršenja poduzetnih mjera 

PLAN predviđenih Planom gospodarenja otpadom

         

 gospodarenja otpadom općine Velika 

Kopanica za razdoblje 1. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE 

od 2011. do 2019. godine PODRUČJA OPĆINE VELIKA KOPANICA

a) Položaj, značaj i posebnosti područja 

       Prema Zakonu o otpadu ("NN" 178/04, općine Velika Kopanica u odnosu na susjedne 

111/06, 60/08 i 87/09), gradovi i općine su obvezne općine, ukupna površina i geografske-

donijeti svoje planove gospodarenja komunalnim klimatske karakteristike

o tpadom.  Opć insk i  p l an  gospoda ren j a  

komunalnim otpadom je planski dokument, koji  Prostor općine Velika Kopanica smješten 

mora biti usklađen sa Županijskim planom je u istočnom dijelu Brodsko-posavske županije.

gospodarenja otpadom (donijela Županijska  Na sjevernom dijelu općina Velika Kopanica s 

skupština na 27. sjednici, održanoj 6. 10. 2008. za Osječko baranjskom županijom, a na jugu s 

razdoblje od 2008. do 2015. godine i objavljen u Republikom Bosnom i Hercegovinom, odnosno 

"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" općina Velika Kopanica dio je kontinentalnog 

br. 15/08), Strategijom i Planom gospodarenja graničnog područja Države i Županije prema 

otpadom Republike Hrvatske, kao i sa Strategijom susjednoj državi Bosni i Hercegovini. 

zaštite okoliša Republike Hrvatske (Plan Općina Velika Kopanica na istočnom dijelu graniči 

gospodarenja otpadom za RH usvojen je u s općinama Gundinci i Sikirevci, a na zapadnom 

kolovozu 2007. godine za razdoblje od 2007. do dijelu s općinama Vrpolje, Donji Andrijevci i 

2015. godine). Oprisavci.

Cijelo područje općine nalazi se u nizinskom dijelu 

Plan gospodarenja otpadom općine Velika Slavonije i Baranje, na jugu omeđeno rijekom 

Kopanica za razdoblje od 2011. do 2019. godine  Savom.

sadrži: Povoljan geo-prometni položaj općine rezultat je 

prolaza dva prometna koridora europskog 

1. Položaj i karakteristike područja općine značenja. To je X paneuropski prometni koridor, u 

Velika Kopanica okviru kojeg  na prostoru općine prolazi trasa 

državne ceste D4 (autoceste Zagreb-Lipovac).

2. Postojeće stanje gospodarenja Osim njega prostorom općine položen je i ogranak 

komunalnim otpadom „C“ V paneuropskog koridora. U okviru koridora 

prostorom općine prolaze dvije prometnice:

3. Mjere gospodarenja otpadom - državna cesta D7  (GP Duboševica-Beli 

          3.1. Mjere odvojenog skupljanja Manastir-Osijek-Đakovo- GP Slavonski Šamac)

komunalnog otpada - magistralna pomoćna željeznička pruga 

          3.2. Mjere za upravljanje i nadzor MP13C (Strizivojna/Vrpolje-Slavonski Šamac 

odlagališta za komunalni otpad (državna granica).
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Prethodno navedeni koridori međusobno su Maksimalna dnevna količina oborine 

okomiti, te tako osiguravaju uravnoteženu zabilježena je u Županji 90,8 mm, a u Sl. Brodu 

prometnu povezanost s okružjem. 76,8 mm.

Trajanje insolacije, odnosno trajanje 

 Klima sijanja Sunca godišnje iznosi 1.835,1 sat, a srednja 

godišnja vrijednost naoblake iznosi 6,5sesetina.

Klimatske osobine prostora općine Pojave magle na području meteorološke 

odlikuje homogenost klimatskih prilika što je postaje Sl. Brod u prosjeku iznose oko 100 dana 

odlika umjereno kontinentalne klime koja godišnje, a to je uvjetovano i položajem na rijeci 

prevladava na širem prostoru. Savi.

Za detaljnije definiranje klimatskih  U godišnjoj ruži vjetrova, prevladavaju 

osobina na području općine korištena su mjerenja strujanja iz dva suprotna smjera i to iz WSW i ENE i 

pojedinih meteoroloških elemenata najbližih njihovih susjednih smjerova, podjednakih 

meteoroloških postaja u Slavonskom Brodu i učestalosti. Ljeti prevladava strujanje iz WSW 

Županji, budući da je područje općine Velika smjera, ali se smanjuje učestalost iz ENE smjera, a 

kopanica podjednako udaljeno od navedenih povećava se učestalost iz N smjera. U ukupnim 

postaja. strujanjima, najveća je učestalost vjetrova jačine 1-

Prosječna godišnja temperatura zraka 2 Beauforta (oko 93%). 

iznosi 10,5°C u Sl. Brodu i 11,3°C u Županji. U  

godišnjem hodu temperature zraka, najniže 

temperature su zabilježene u siječnju od -1,2°C (Sl. b) Prometno-tehnološka infrastruktura

Brod) i -0,6°C. 

Apsolutni maksimum temperature zraka - cestovni promet –

iznosi 38,2°C (Sl.Brod) i 39,6°C (Županja) u 

srpnju, a apsolutni minimum temperature iznosio Prostorom općine Velika Kopanica prolazi 

je -27,8°C (Sl.Brod) i -26,5°C (Županja) u siječnju. autocesta Zagreb-Lipovac, gdje je smješteno i 

Prosječna godišnja količina oborina na čvorište tipa „truba“, te objekti naplate cestarine na 

ovom području kreće se od 777,8 mm i 836,7 mm prilaznoj cesti  čvorišta, navedeno čvorište 

(Sl. Brod do 748,9mm (Županja). U godišnjem povezuje trase državnih cesta D-7 i D-4.

hodu oborine izdvajaju se dva para ekstrema. Državna cesta D7 je dvotračna cesta, dijelom 

Glavni maksimum se javlja  početkom ljeta 89,4 trase prolazi kroz izgrađene zone naselja, što 

mm u lipnju u Županji i 93,5 mm u srpnju u Sl. znatno umanjuje razinu usluge i sigurnosti 

Brodu, dok se sporedni maksimum javlja krajem prometa.

jeseni, najčešće u studenom 64,7 mm (Županja) i Osim navedenih cesta, cestovnu mrežu općine čine 

70,5 mm (Sl. Brod). i ceste nižeg ranga. One su prvenstveno u funkciji 

Glavni minimum oborina javlja se povezivanja naselja unutar općine. To su sljedeće 

sredinom jeseni, najčešće u listopadu 39,8mm trase: 

(Županja) i listopadu 48,8 mm  (Sl. Brod), dok se 

sporedni minimum javlja krajem zime ili javlja 

krajem zime ili početkom proljeća, u veljači 38,8 

(Sl. Brod) ili ožujku 47,4 mm (Županja).
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Gotovo sve kategorizirane ceste su modernizirane, Iako plovni put na rijeci Savi ima međunarodnu 

širina kolnika uglavnom je zadovoljavajuća. kategoriju, plovni put  kreće se od II-III klase 

Prisustvo značajnih cestovnih pravaca osigurava i plovnosti. Širina plovnog puta na prometnoj 

kvalitetan javni autobusni prijevoz putnika. Uz dionici je 66,0 m, a dubina plovnog puta je h = 2,2 

trasu državne ceste D7 (sjeverno od Velike m. 

Kopanice) izgrađena je i benzinska postaja, koja 

osim tranzita, zadovoljava potrebe za opskrbu a) Broj stanovnika i gustoća naseljenosti

gorivom lokalnog prometa.  

Nerazvrstane ceste su sve one prometnice koje  Općina Velika Kopanica zauzima površinu 

kategorizacijom nisu razvrstane prema posebnim od 74,51 km2 što iznosi 3,5% površine Brodsko-

propisima u državne, županijske i lokalne ceste, a posavske županije. Na području općine Velika 

to se ubrajaju poljski putevi i sl. Kopanica prema rezultatima popisa stanovništva 

2011. godine živi 3286 što čini udio od 2,08% u 

- željeznički promet – ukupnom stanovništvu Brodsko-posavske 

županije. Stanovništvo općine Velika Kopanica 

Prostorom općine Velika Kopanica prolazi i živi u 1.041 domaćinstava.

magistralna pomoćna željeznička pruga MP13C Prosječna gustoća naseljenosti na području općine 

(Strizivojna/Vrpolje-Slavonski Šamac-državna Velika Kopanica iznosi 44 stanovnika po km2.

granica BIH, pristup na željezničku mrežu Prema rezultatima popisa stanovništva 2.011. 

osiguran je preko željezničkog kolodvora godine u Velikoj Kopanici 1.752 stanovnika u 559 

Kopanica/Beravci. domaćinstava,  u naselju Beravci 808 stanovnika u 

261 domaćinstava, u  naselju Divoševci 296 

stanovnika, u 85 domaćinstva,  u naselju Mala 

- riječni promet – Kopanica 163 u 53 domaćinstva a u Kupini 267 

stanovnika  u 83 domaćinstva.

Prostor općine Velika Kopanica izlaz na rijeku Na području općine je prema rezultatima popisa 

Savu u dužini cca 1,3 km.  Osim općinske granice stanovništva 2001.g. živjelo 3.570 stanovnika. 

rijeka Sava predstavlja i granicu Republike Broj stanovnika se nešto povećao 2006.g. kada je 

Hrvatske. naselje Kupina pripojeno općini Velika Kopanica, 

odnosno za 306 stanovnika u ukupno za općinu 

Oznaka 
ceste 

Opis dionice Širina 
kolnika (m) 

Dužina 
(km) 

Stanje 
kolnika 

 
D4 GP Bregana-Zagreb-Sl. Brod-

GP Bajakovo 
2x7,5 5,6 Asfalt 

D7 GP Duboševica-B.Manastir-
Osijek-Đakovo-GP Sl. Šamac 

 
7,0 

 
7,8 

 
Asfalt 

Ž 4218 D.Andrijevci-(4202)-
Divoševci-V.Kopanica-

Gundinci-B.Greda-Štitar-
Ž4170 

 
5,5 

 

 
11,3 

 
Asfalt 

Ž4219 Divoševci(Ž4218)-
Prnjavor(Ž4210 

5,0 2,9 Asfalt 

Ž4210 Sl.BrodD53-Trnjanski Kuti-
Oprisavci-Jaruge-D7 

5,5 1,0 Asfalt 

L42046 Ž4218 Mala Kopanica 5,0 2,2 Asfald 
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3.876 stanovnika. Popisom obavljenim 2011. drugih vrsta otpada, a tu možemo spomenuti 

godine na području općine evidentirano je 3.286 nekoliko automehaničarskih radionica koji su 

stanovnika, što predstavlja značajan pad broja dužni otpadno motorno ulje i auto gume zbrinjavati 

stanovnika u odnosu na 2001, odnosno na po posebnim propisima kao i zdravstvena i 

2006.godinu veterinarska ambulanta koje su medicinski otpad 

Najveći pad stanovnika je u naselju Velika također dužne zbrinuti po posebnim propisima.

Kopanica za 16,40%u odnosu na desetogodišnje Nažalost, na području općine Velika 

razdoblje (popis 2001. – 2120 st. - popis 2011 – Kopanica i pored organiziranog odvoza, nesavjesni 

1752 st) zatim značajan pad stanovništva je u građani bacaju smeće na više lokacija.

nase l ju  Be ravc i  16 ,20% u  odnosu  na         Na području općine Velika Kopanica nije 

desetogodišnje razdoblje (popis 2001 – 964 st. – riješeno selektivno prikupljanje komunalnog 

popis 2011 – 808 st.), značajan pad stanovnika vidi otpada kao što su staklo, papir, pet ambalaža i sl.. 

se  u naselju Kupina 12,75% u odnosu na 

desetogodišnje razdoblje (popis 2001 -306 st. – 

popis 2011 – 267 st.), te u naselju Mala Kopanica 3.     MJERE GOSPODARENJA OTPADOM

11,90 % u odnosu na desetogodišnje razdoblje 

(popis 2001 -185 st. – popis 2011 – 163 st.),         Cilj ovog Plana gospodarenja otpadom je 

neznatan pad stanovnika vidi se u naselju ostvarenje optimalnih rješenja gospodarenja 

Divoševci 1,70% (popis 2001  – 301 st. -  popis otpadom usmjerenih k sprečavanju i smanjivanju 

2011 -  296 st). nastanka otpada, na način da se izbjegne opasnost 

Rasprostranjenost stanovništva je relativno po ljudsko zdravlje, biljni i životinjski svijet, te 

neujednačena iz razloga različite međusobne onečišćenje okoliša u skladu s odredbama 

povezanosti onih naselja koja su smještena uz relevantnih zakona, nacionalnom strategijom i 

državnu i županijsku cestu i onih naselja koja su programima zaštite okoliša a u smislu toga općina 

smještena na lokalnim prometnicama. Velika Kopanica će poduzeti sljedeće mjere 

zbrinjavanja komunalnog otpada.

2. POSTOJEĆE STANJE 

GOSPODARENJA KOMUNALNIM      3.1.  Mjere odvojenog skupljanja komunalnog 

OTPADOM otpada

        Gospodarenje komunalnim otpadom u         Suvremeno gospodarenje otpadom ima svoje 

nadležnosti općine je dužnost i obveza da na svom uporište u primarnoj reciklaži, tj. u odvojenom 

području osigura uvjete i provedbu  propisanih skupljanju otpada. Cilj odvojenog prikupljanja 

mjera za gospodarenje komunalnim otpadom. otpada je omogućiti gospodarenje 

        Na području općine Velika Kopanica sakuplja tim otpadom u skladu s odredbama Zakona o 

se mješoviti komunalni otpad najvećim dijelom iz otpadu i donesenim provedbenim pravilnicima. 

kućanstava i to na način da općina Velika Kopanica Zakon nalaže odvojeno prikupljanje i skladištenja 

ima zaključen Ugovor o koncesiji za obavljanje otpada čija se vrijedna komponenta može 

komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza iskoristiti.

komunalnog otpada s područja općine Velika         Odvojeno se mogu prikupljati plastika, papir, 

Kopanica s tvrtkom Runolist d.o.o. Vrpolje na staklo, metali, biootpad i dr. korisne komponente 

razdoblje od 5 godina zaključen 2. 5. 2011. godine. koje se mogu ponovno koristiti. Drugu skupinu 

      Prema podacima tvrtke Runolist d.o.o. u 2010. čine baterije, akumulatori, stara ulja i masti, 

godini na području općine prikupljeno je 274 tona lijekovi, boje i sl. kao štetne tvari izrazito opasne za 

mješovitog komunalnog otpada. okoliš i kao takve se trebaju prikupljati i adekvatno 

     Na području općine nema značajnijih poslovnih zbrinjavati sukladno posebnim propisima 

subjekata koji bi proizvodili značajnije količine relevantnim za ove vrste otpada.
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        Razvrstavanje i odvojeno prikupljanje otpada trenutku postoji odlagalište „Grbavica“ koje je 

kod proizvođača otpada preduvjet je za efikasnu 2009.godine sanirano temeljem Plana sanacije 

primjenu mjera gospodarenja otpadom. Pod odlagališta „Grbavica“ koji je izradila tvrtka IPZ 

M j e r a m a  g o s p o d a r e n j a  o t p a d o m  Uniprojekt Terra d.o.o.Sanaciju je izvršio naš 

podrazumijevamo postupke kojima se otpadu daje koncesionar „Runolist“ d.o.o. Vrpolje ukupna 

nova vrijednost kroz preradu, ponovnu uporabu vrijednost sanacije iznosi sveukupno 2.041.230,00 

ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalištu kuna.  Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

otpada. učinkovitost Zagreb, sudjelovao je u nominalnom 

         Postoje dva osnovna modela organiziranog iznosu sredstava od 1.428.861,00 kuna (70%), a 

sustava odvojenog prikupljanja otpada. Prvi model općina Velika Kopanica u iznosu od 612.369,00 

predstavljaju reciklažna dvorišta (RD) i zeleni kuna (30%). Isto je trenutno zatvoreno. Osim 

otoci opremljeni sa spremnicima i posudama divljih odlagališta ne postoji oformljeno, 

zapremnine 1100 do 5000 litara u kojima se ovisno registrirano i uređeno odlagalište otpada stoga 

o veličini i izvedbi odvojeno prikuplja deset posebne mjere i nadzor u ovom smislu nije 

različitih vrsta iskoristivih otpadnih tvari i opasnog potrebno uspostavljati, no za divlja odlagališta 

otpada. nadzor je itekako potreban u smislu sprečavanja 

         Drugi model čine spremnici i posude za daljnjeg odlaganja otpada na divlja odlagališta, 

pojedine vrste otpada na više sabirnih mjesta u odnosno treba uspostaviti potpunu zabranu.

pojedinom naselju, najčešće uz spremnike za 

prikupljanje komunalnog otpada. Sukladno        

zakonskim propisima za svaku vrstu otpada postoje 3.3.  Popis otpadom onečišćenog okoliša i 

propisane dimenzije, vrsta i boja spremnika. neuređenih odlagališta

        U naseljima općine nije riješeno pitanje 

odvojenog prikupljanja otpada stoga je potrebno s        Općina Velika Kopanica  je tijekom 2010. i 

koncesionarom dogovoriti i uspostaviti model 2011. godine putem svojih djelatnika i obilaskom 

zelenih otoka u svakom naselju po jedan na način cjelokupnog teritorija općine detektirala je lokacije 

da se prvotno postave kontejneri za papir i staklo a u divljih odlagališta kako slijedi: 

daljnjoj perspektivi kontejneri za ostale vrste 

otpada koji prvenstveno nastaju u kućanstvima. - Garčica Velika Kopanica,

        U izmjenama i dopunama Prostornog plana - Beravački pašnjak Beravci

uređenja općine Velika Kopanica koji bi uskoro 

trebale uslijediti potrebno je odrediti lokaciju za 

reciklažo dvorište ili više njih ovisno o procjeni 3.4.  Redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih 

potrebe. odlagališta i otpadom onečišćenog 

        Nakon što se stvore odgovarajući uvjeti za         okoliša                                                                                                

odvojeno prikupljanje različitih vrsta komunalnog         

otpada u smislu reciklažnih dvorišta i zelenih otoka               Planom sanacije divljih odlagališta 

potrebno je prvenstveno edukativno utjecati na odredit će se prioriteti, odnosno redoslijed 

proizvođače otpada na smanjenje količina i vrsta aktivnosti sanacije spomenutih divljih odlagališta.

otpada i istovremeno utjecati na svijest za 

razdvajanje otpada po vrstama i njegovo odlaganje 

u odgovarajuće spremnike. 3.5.  Izvore i visinu potrebnih sredstava za 

provedbu sanacije

3.2.  Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta          Za sanaciju divljih odlagališta planirani iznos 

za komunalni otpad sredstava predvidjet će se Planom sanacije divljih 

odlagališta na području općine Velika Kopanica.

        Na području općine Velika Kopanica u ovom 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  6Strana:  608



Općina Velika Kopanica predviđa da će se 3.

visina sredstava za sanaciju divljih odlagališta 

kretati oko 60.000,00 kuna a financiranje će se 

izvršiti na način da će općina Velika Kopanica Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o 

financirati radove na sanaciji divljih odlagališta uz komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 

prikupljanje odbačenog otpada i odvoza na 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04,178/04,79/09 i 

dopuštene lokacije za prikupljanje komunalnog 49/2011.) i članka 32. Statuta općine Velika 

otpada u suradnji s koncesionarom. Kopanica («Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Velika 

Kopanica na 31. sjednici održanoj 26. ožujka 2012 

4. PRAĆENJE IZVRŠENJA godine donijelo je 

PODUZETNIH MJERA PREDVIĐENIH     

PLANOM GOSPODARENJA OTPADOM ODLUKU

         

         Općinski načelnik dužan je jednom godišnje, o komunalnoj naknadi u općini 

do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, Velika Kopanica

podnijeti izvješće Općinskom vijeću o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom općine Velika 

Kopanica a poglavito o izvršenju i provedbi obveza Članak 1.

propisanih mjera gospodarenja otpadom utvrđenih 

ovim Planom. I. OPĆE ODREDBE

         Ovaj Plan gospodarenja otpadom stupa na       Ovom se Odlukom utvrđuju:

snagu osmog dana od dana objavljivanja u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske - naselja u općini Velika Kopanica u kojima 

županije”. se naplaćuje komunalna naknada,

- područja zona u općini Velika Kopanica,

OPĆINSKO VIJEĆE - koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,

OPĆINE VELIKA KOPANICA - koeficijent namjene (Kn) za poslovni 

prostor i za građevno zemljište koje služi u 

Klasa: 363-01/11-1/5 svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

Urbroj: 2178/12-03-11-1 - rok plaćanja komunalne naknade,

Velika Kopanica, 15. prosinca 2011. - nekretnine važne za općinu Velika 

Kopanica koje se u potpunosti ili 

PREDSJEDNIK djelomično, oslobađaju od plaćanja 

OPĆINSKOG VIJEĆA komunalne naknade,

Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r. - opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u 

pojedinim slučajevima može odobriti 

potpuno ili djelomično oslobađanje od 

plaćanja komunalne naknade,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti 

iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog 

oslobađanja od plaćanja komunalne 

naknade.
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Članak 2. naplaćuje komunalna naknada jesu:

Komunalna naknada je prihod Proračuna općine 1. Velika Kopanica

Velika Kopanica. Sredstva komunalne naknade 2. Beravci

namijenjena su f inanciranju obavl janja 3. Divoševci

komunalnih djelatnosti: 4. Kupina

5. Mala Kopanica

- odvodnja atmosferskih voda,

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 

na čišćenje javnih površina, III PODRUČJA ZONA U OPĆINI 

- održavanje javnih površina, VELIKA KOPANICA

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje grobalja,       Članak 5.

- javna rasvjeta,       U općini Velika Kopanica utvrđuju se 3 (tri) 

zone i to:

Članak 3. I   ZONA – koja obuhvaća naselja Velika Kopanica,

II  ZONA – koja obuhvaća naselje Beravci 

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno III ZONA – koja obuhvaća naselja Kupina, Mala 

korisnici: Kopanica, Divoševci

- stambenog prostora

- poslovnog prostora

- garažnog prostora, IV KOEFICIJENT ZONA (Kz)

- građevnog zemljišta koji služi u svrhu 

obavljanja poslovne djelatnosti Članak 6.

- neizgrađenog građevnog zemljišta.       Utvrđuju se koeficijenti zona (Kz) u općini 

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz Velika Kopanica kako slijedi:

stavka 1.ovog članka koje se nalaze unutar 

građevinskog područja naselja kao i za stambeni i - za I zonu koeficijent 1,00

poslovni prostor izvan građevinskog područja - za II zonu koeficijent 0,90

naselja na kojem se najmanje obavljaju komunalne - za III zonu koeficijent 0,80

djelatnosti iz članka 2.točke 3. 4. i 6.ove Odluke i 

koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, 

objektima za opskrbu električnom energijom i V KOEFICIJENT NAMJENE 

vodom prema mjesnim prilikama, te čine sastavni NEKRETNINE (Kn)

dio infrastrukture općine Velika Kopanica 

Članak 7.

Obveznik plaćanja komunalne  naknade dužan je u Utvrđuje se koeficijenti namjene nekretnine (Kn) i 

roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili to za:

promjene osobe obveznika istu prijaviti općini 

Velika Kopanica. 1. stambeni prostor i prostor koji koriste 

neprofitne organizacije – koeficijent 1,00

2. garažni prostor – koeficijent 1,00 

II NASELJA U KOJIMA SE 3. neizgrađeno građevno zemljište – 

NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA koeficijent 0,05

4. poslovni prostor koji služi za proizvodne 

         Članak 4. djelatnosti – koeficijent 1,00

      Naselja u općini Velika Kopanica  u kojima se 
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5. poslovni prostor koji služi za ostale 5. vjerske organizacije

djelatnosti – koeficijent 1,00 6. ustanove školskog obrazovanja,

6. građevno zemljište koje služi u svrhu 7. ustanove zdravstvene i socijalne zaštite,

obavljanja poslovne djelatnosti – 10% 8. političke stranke

koeficijenta namjene koji je određen za 

poslovni prostor 

7. za poslovni prostor koji služi u svrhu VII OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG 

obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju KOJIH SE U POJEDINIM SLUČAJEVIMA 

kad se poslovna djelatnost ne obavlja više MOŽE ODOBRITI PRIVREMENO 

od 6 mjeseci u kalendarskoj godini – OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 

koeficijent 1,00 KOMUNALNE NAKNADE

8. za građevno zemljište koje služi u svrhu 

obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju Članak 9.

kad se poslovna djelatnost ne obavlja više Na zahtjev vlasnika, odnosno  korisnika 

od 6 mjeseci u kalendarskoj godini – nekretnine, potpuno ili djelomično će se osloboditi 

koeficijent 0,05 plaćanja komunalne naknade:         

9. za hotele, apartmanska naselja i kampove – 

najviše 1,5%  ukupnoga godišnjeg prihoda 1. Vlasnici, odnosno korisnici nekretnine 

iz prethodne godine, ostvarenog u ukoliko su korisnici socijalne skrbi na vrijeme na 

hotelima apartmanskim naseljima i koje im je izdano rješenje kao korisniku socijalne 

kampovima. skrbi od Centra za socijalnu skrb

2. staračka domaćinstva, žene od 60 godina, a 

muškarci od 65 godina, ako nemaju zakonskog 

VI NEKRETNINE VAŽNE ZA OPĆINU nasljednika.

VELIKA KOPANICA KOJE SE U 3. Vlasnici, odnosno korisnici nekretnine 

POTPUNOSTI ILI DJELOMIČNO koja podliježe plaćanju komunalne naknade, a koji 

OSLOBAĐAJU OD PLAĆANJA su na toj nekretnini uslijed elementarne nepogode 

KOMUNALNE NAKNADE ili druge nezgode pretrpjeli štete, i to uredno 

prijavili mjerodavnim organima uz predočenje 

prijave štete ili potvrde mjerodavnog organa o 

Članak 8. pretrpljenoj šteti oslobodit će se plaćanja 

      Od obveze plaćanja komunalne naknade komunalne naknade za jednu kalendarsku godinu, i 

oslobađaju se u potpunosti: to tekuću ili sljedeću ukoliko je komunalna 

naknada već plaćena za tekuću kalendarsku 

1. opć ina Ve l ika  Kopan ica  u  sv im godinu.

slučajevima u kojima bi kao vlasnik ili 4. Općinski načelnik može svojom posebnom 

korisnik zgrada i građevnog zemljišta bila odlukom odobriti potpuno ili djelomično 

izravni obveznik plaćanja komunalne oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 

naknade, vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, ako 

2. trgovačka društva, javne ustanove i druge ocijeni da je ovaj u nemogućnosti platiti 

pravne osobe u isključivom vlasništvu komunalnu naknadu iz razloga koji nisu navedeni u 

općine Velika Kopanica, točki 1.2. i 3..ovog članka, a o tome je dužan 

3. društveni domovi s pripadajućim izvijestiti Općinsko vijeće najkasnije do 31.ožujka 

građevnim zemljištem ukoliko nisu dati u tekuće godine za prethodnu godinu.

najam, zakup, podzakup, ili na privremeno 

korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi,

4. udruge građana sa sjedištem na području 

općine Velika Kopanica
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VllI IZVORI SREDSTAVA IZ KOJIH ĆE studenog tekuće godine mora donijeti Odluku o 

SE NAMIRITI IZNOS ZA SLUČAJ vrijednosti boda.

POTPUNOG ILI DJELOMIČNOG Ako Općinsko vijeće ne donese Odluku o 

OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA vrijednosti boda iz stavka 2. ovog članka vrijednost 

KOMUNALNE NAKNADE boda se ne mijenja..

Članak 10.

X  ROK PLAĆANJA KOMUNALNE 

      U slučaju potpunog ili djelomičnog NAKNADE

oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz 

članka 11. ove Odluke, sredstva potrebna za Članak 14.

financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti iz 

članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom Komunalna naknada plaća se kvartalno, i to 

gospodarstvu, osigurat će se u Proračunu općine najkasnije do 20-tog u mjesecu za protekli kvartal 

Velika Kopanica iz sredstava poreznih prihoda. osim IV kvartala za koji se rok plaćanja određuje 

najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

IX MJERILA ZA UTVRĐIVANJE 

VISINE KOMUNALNE NAKNADE I NAČIN XI  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

OBRAČUNA

Članak 15.

Članak 11.

Obveza plaćanja komunalne naknade, 

Visina komunalne  naknade određuje Općinsko visina komunalne naknade i način plaćanja za 

vijeće općine Velika Kopanica utvrđivanjem svakog pojedinog obveznika utvrđuje se 

obračunske jedinice boda. rješenjem.
2 Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni Iznos komunalne naknade po m obračunske 

upravni odjel općine Velika Kopanica za površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
kalendarsku godinu do 31.ožujka tekuće godine, 1. vrijednosti obračunske jedinice – boda (B)

2 ako se na osnovi Odluke o visini vrijednosti boda za određene u kunama po m
obračun i naplatu komunalne naknade mijenja 2. koeficijenta zone (Kz)
visina boda u odnosu na prethodnu godinu.3. koeficijenta namjene (Kn)
Protiv rješenja iz stavka I. ovog članka može se 

izjaviti žalba upravnom tijelu Brodsko-posavske 

županije nadležnom za poslove komunalnog Članak 12.
gospodarstva.

2 
      Komunalna naknada obračunava se po  m  

površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor 
Članak 16.po jedinici korisne površine, a za građevno 

zemljište po jedinici stvarne površine.
      Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi 

(«Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije» Članak 13
br. 6/04.).

Vrijednost boda (B) posebnom odlukom određuje 

Općinsko vijeće. 

Ukoliko će se mijenjati vrijednost boda za iduću 

godinu Općinsko vijeće najkasnije do kraja 
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Članak 17. Članak 2.

      Ova Odluka stupa na snagu danom       Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko – važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun 

posavske županije». komunalne naknade («Službeni vjesnik Brodsko – 

posavske županije» br. 6/04.).

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

Članak 3.

Klasa:363-01/12-01/5

Urbroj:2178/04-01-06-1       Ova Odluka stupa na snagu danom 

Velika Kopanica, 26. ožujka 2012.godine objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije».

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINSKO VIJEĆE

Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r. OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa:363-01/12-01/5

Urbroj:2178/04-01-12-2

Velika Kopanica, 26. ožujka godine

4. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r.

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 

26/03. – pročišćeni tekst, 82/04,178/04,79/09 i 

49/2011.) i članka 32. Statuta općine Velika 

Kopanica («Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije» br. 09/09), Općinsko vijeće općine 

Velika Kopanica na 31. sjednici održanoj 26. 5.

ožujka 2012. godine donijelo je 

ODLUKU Na temelju članka 108. Zakona o 

proračunu.("Narodne novine" broj 96/03) i članka 

o vrijednosti boda za obračun 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni 

komunalne naknade u općini Velika Kopanica vjesnik Brodsko-posavske županije 9/09“), 

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 32. 

sjednici održanoj 13. travnja 2012. godine donosi:

Članak 1.

       GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

      Vrijednost boda (B) za obračun komunalne 

naknade u općini Velika Kopanica utvrđuje se u o izvršenju Proračuna općine 
2 Velika Kopanica  za razdoblje iznosu od 0,10 kn/m .

od 1. siječnja - 31. prosinca  2011. godine      Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka 

jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po 
2

m   korisne površine stambenog prostora u prvoj 

zoni općine.
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OPĆI DIO Članak 7.

Članak 1. Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. 12. 2011. g. 

iznosi 2.486.487,42 kn, a odnose se na 

Godišnjim izvještajem Proračuna općine Velika nepodmirene obveze na kraju izvještajnog 

Kopanica utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od razdoblja.

3.632.184,00  kn. 

Članak 8.

Članak 2.

Izvršenje Proračuna općine Velika Kopanica   za  

Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u 2011. godinu po proračunskim stavkama vidljivo je 

navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom iz priložene tabele: Godišnji obračun Proračuna 

iznosu od 5.114.169,00 kn. općine Velika Kopanica  za razdoblje od 1. siječnja 

- 31. prosinca  2011.

Članak 3.

Članak 9.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 

primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak  Posebni dio Godišnjeg izvještaja Proračuna općine 

prihoda i primitaka: Velika Kopanica za razdoblje od 1. siječnja – 31 

prosinca 2011. g. sadrži rashode i izdatke izvršene 

- ostvareni prihodi i primici  3.632.184,00  kn po korisnicima i nositeljima sredstava po 

- izvršeni rashodi i izdaci       5.114.169,00 kn osnovnim i potanjim namjenama.

- manjak prihoda         1.481.985,00 kn

Članak 10.

Članak 4.

Godišnji obračun Proračuna zajedno s usporednim 

Stanje žiro-računa općine Velika Kopanica  na dan pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i 

1.1. 2011. godine iznosilo je 1.573.960,00kuna, a primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u 

na dan 31. 12. 2011. godine iznosilo je 53.690,00 "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

kuna, stanje  blagajne na dan 31. 12. 2011. g. županije".

iznosilo je 0 kn.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

Članak 5

Klasa:400-01/12-01/2

Općina Velika Kopanica  primila je zajam za Urbroj:2178/12-03-12-1

adaptaciju poslovnih objekata u iznosu od   U Vel. Kopanici, 13. travnja 2012. godine

297.750,00    a  nije davala  zajmove.

Predsjednik 

Općinskog vijeća

Članak 6. Ivan Divić, v.r.

Stanje potraživanja općine Velika Kopanica na dan 

31. 12. 2011.godine iznosi 373.924,91 kn.
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6.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08), članka 32. Statuta 

općine Velika  Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br.9/09.) Općinsko vijeće općine 

Velika Kopanica  na 28. sjednici održanoj 15.  prosinca 2011. g. donijelo je:

PLAN NABAVE

roba, radova i usluga u 2012. g.

I.

U skladu s Proračunom općine Velika Kopanica  za 2012.g. utvrđuje se Plan nabave roba, radova i 

usluga u 2012.g.

Planirana sredstva za nabavu roba, radova i usluga u 2012.g. iskazuju se s porezom na dodanu 

vrijednost.

II.

 

Plan nabave za 2012.g. temelji se na potrebama općine Velika  Kopanica, a sukladno sljedećim aktima:

- Proračunu općine Velika Kopanica  za 2012.g.

- Programu građenja uređaja  i objekata komunalne infrastrukture za 2012.g.

- Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g.

III.

Tijekom 2012.g. provest će se nabava sljedećih roba, radova i usluga:
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IV.

Utvrđeni plan nabave uskladit će se tijekom godine u skladu s mogućnostima  potrebama općine Velika 
Kopanica  i osiguranim sredstvima u Proračunu općine.

V.

Ovaj Plan  stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja  u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije", s primjenom od 1. siječnja 2012. god.

OPĆINA VELIKA  KOPANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-02/11-01/10
Urbroj: 2178/12-03-11-1
Vel. Kopanica: 15.prosinca 2011.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Ivan  Divić, v.r.

Redni 
broj 
nabave 

Predmet nabave 
 

Način nabave 
 

Planirana 
sredstva 
 

Dinamika  
vremenski 
rok 
nabave 

Pozicija iz 
Proračuna 

1. Izgradnja ceste Žderića sokak Beravci Javni natječaj 600.000,00 III-XI 103 

2. Rekonstrukcija Općinske zgrade V. Kopanica Javni natječaj 339.000,00 IX-XII 140 

3. Projektna dokumentacija-spomen obilježje 
palim braniteljima 

ponuda 10.000,00 VIII-X 135 

4. Projektna dokumentacija  kapelica Divoševci- 
Kupina 

ponuda 20.000,00 XI-XII 111 

5. Izgradnja sportskog objekta  Vel. Kopanica ponuda 90.000,00 IX-XII 104 

6. Izgradnja sportskog objekta – Beravci ponuda 20.000,00 VI-IX 78 

7.  Uređenje centra Kupina – klupe ponuda 20.000,00 VI-IX 132 

8.  Dovršetak lovačkog doma u Vel. Kopanici ponuda 30.000,00 X-XI 78 

9. Sanacija nogostupa ponuda 50.000,00 II-X 104 

10. Mjesni parkovi ponuda 50.000,00 VI-IX 79 

11. Uređenje Etno – parka Beravci ponuda 10.000,00 VIII 88 

12. Vodovod – kanalizacija ponuda 70.000,00 X-XII 142 

13. Autobusno stajalište Crno Selo – Beravci ponuda 20.000,00 VI-IX 101 

14. Čišćenje i uređenje odvodnih kanala ponuda 30.000,00 III-IX 121 

15. Rekonstrukcija javne rasvjete ugovor 80.000,00 I-XII 117 

16. Održavanje grobalja – sadnice ponuda 30.000,00 I-XII 111 

17. Nabava uredske opreme ponuda 30.000,00 V-VI 47 

18. Nabava strojeva ponuda 30.000,00 VI-IX 123 
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7. - Prigovor ILAKOVAC  FRANJE iz Velike 

Kopanice, Ulica Ivana Filipovića 23,  - ne 

prihvaća se.

Na osnovu članka 30. st.7.  Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (N.N. broj  152/08., - Prigovor ILAKOVAC  PAVE iz Velike 

25/09., 153/09., 21/10.,  90/10., 124/10., 39/11. i Kopanice, Ulica Ivana Filipovića 30,  - ne 

63/11.) i članka 32.. Statuta općine Velika prihvaća se.

Kopanica ("Službeni  vjesnik Brodsko - posavske  

županije" broj 09/09.), Općinsko vijeće općine - Prigovor KULAŠ  ZLATKA iz Vrpolja, 

Velika Kopanica, na svojoj 29. sjednici održanoj Ulica Stjepana Radića 317/A,  - ne prihvaća se.

29. prosinca 2011. godine,  donijelo je 

- Prigovor MIJATOVIĆ  ANE iz Velike 

ODLUKU Kopanice, Gorjanci 28,  -  ne prihvaća se.

o  prigovorima  na  prijedlog  Programa - Prigovor MIJATOVIĆ  JOZE iz Velike 

raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u  Kopanice, Gorjanci 126,  -  ne prihvaća se. 

vlasništvu  Republike  Hrvatske na  području  

općine  Velika  Kopanica - Prigovor VUKASOVIĆ  MATE iz 

Zagreba, Brune Bušića 42, -  prihvaća se.

Članak  1. - P r igovor  Š IŠKIĆ  GORANA iz  

Gundinaca, Ulica Đure Varzića 62,  -  ne prihvaća 

U skladu s okončanim postupkom javnog uvida u se. 

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na - Prigovor RADIČEVIĆ  MIJE iz Male 

području općine Velika Kopanica,  Pregledom Kopanice, Mala Kopanica kbr. 66,  -  prihvaća se.

prigovora s javnog uvida s prijedlogom odgovora i 

obrazloženjima, te Izvješća Povjerenstva za izradu - Prigovor predsjednika Povjerenstva za 

Prijedloga programa, izradu Prijedloga programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

- Prigovor LOLIĆ  JOSIPA iz Beravaca, Republike Hrvatske na području općine Velika 

Beravci kbr. 235,  -  prihvaća se.    Kopanica,  - prihvaća se.

- Prigovor AGRO-KADIĆ  d.o.o. iz 

Gundinaca, Ulica Stjepana Radića 57,  -  Članak  2. 

djelomično se   prihvaća. 

Ova Odluka s Pregledom prigovora s 

- Prigovor ŽIVKOVIĆ  IVICE iz Beravaca,  javnog uvida i prijedlogom odgovora s 

Beravci kbr. 179,  - ne prihvaća se. obrazloženjima, će se dostaviti podnositeljima 

prigovora.

- Pr igovor FULLER ANTONA  iz 

Republike Austrije,  5144 Handenberg, 

Handenberg 39, - djelomično se prihvaća.   Članak  3. 

- Prigovor KABLARIĆ MATE iz Velike Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

Kopanice, Ulica Vladimira Nazora 24,  - prihvaća objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

se. posavske županije".
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OPĆINSKO  VIJEĆE  potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim 

OPĆINE  VELIKA  KOPANICA radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

Klasa:320-01/11-01/4

Ur.broj:2178/12-03-11-17 Članak 3.

Velika Kopanica, 29. prosinca 2011.g.

Nadležna tijela po ovom Programu su načelnik 

PREDSJEDNIK  općine Velika Kopanica  i Općinsko vijeće općine 

OPĆINSKOG VIJEĆA: Velika Kopanica  koji o utvrđenim pravima na 

Ivan Divić, dipl.ing,agr., v.r. pojedini oblik pomoći izdaju odluku, odnosno 

rješenje, sukladno odredbama Zakona o općem 

upravnom postupku.

O žalbi protiv rješenja odlučuje nadležno tijelo 

Brodsko-posavske županije.

Žalba odgađa izvršenje prvostupanjskog rješenja 

osim ako zakonom nije drugačije određeno.

8.

Članak 4.

Temeljem članka 7., članka 20. i članka 38. I. Kriteriji za ostvarivanje prava na 

Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 73/97, oblike pomoći

27/01,59/01, 82/01,103/03, 44/06, 79/07), te 1. Temeljne odredbe za ostvarivanje prava 

članka 32. Statuta općine Velika Kopanica na pojedine oblike pomoći utvrđenih

( « S l u ž b e n i  v j e s n i k  B r o d s k o - p o s a v s k e  Socijalnim programom su:

županije»br.9/09.),Općinsko vijeće općine Velika Opći uvjeti: - državljanstvo Republike 

Kopanica  na svojoj 28. sjednici održanoj 15. Hrvatske

prosinca 2011. god. donijelo je: - stalno prebivalište na području općine 

Velika Kopanica

2. Socijalni kriteriji za ostvarivanje prava na 

SOCIJALNI PROGRAM pojedine oblike pomoći su:

- korisnici pomoći za uzdržavanje u 

općine Velika Kopanica  za 2012.  godinu Centru za socijalnu skrb Sl. Brod

- drugi kriteriji utvrđeni pojedinim 

oblicima pomoći

Članak 1.

Socijalnim programom općine Velika Kopanica  za Članak 5.

2012. godinu utvrđuju se prava korisnika na oblike  

pomoći iz djelatnosti socijalne skrbi koju osigurava II. Oblici pomoći Socijalnog programa 

općina Velika Kopanica. općine Velika Kopanica  za 2012. god.

1. Pomoć u ogrjevnom drvu,

Članak 2. 2. Troškovi prijevoza učenika srednjih škola,

3.  Pomoć i njega u kući u obliku nabave 

Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe – namirnica i održavanja objekata soc.ugrož.

samci ili obitelji koji nemaju dovoljno 4. P o m o ć  u d r u g a m a  s l i j e p i h ,  

sredstava za podmirenje osnovnih životnih umirovljenicima, liječenih alkoholičara, udruga 
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dijabetičara, crveni križ uvjerenje škole o redovnom upisu i pohađanju 

5. Jednokratna novčana pomoć, škole.

Pravo učenika na subvenciju prijevoza, utvrdit će 

se za svako polugodište tekuće godine.

1. Pomoć u ogrjevnom drvu Po utvrđenom pravu na subvenciju prijevoza za 

učenike (predočenje potrebnih potvrda) općina 

Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se Velika Kopanica će subvenciju troškova prijevoza 

jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva, ili se može u iznosu od 15 % cijene mjesečne karte isplatiti 

odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u prijevozniku na njegov žiro-račun, a prema 

visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska  izdanim mjesečnim računima.

županija, ili ako se pomoć daje iz sredstava 

Općinskog proračuna, u visini koju svojom 

odlukom odredi načelnik općine. 3. Pomoć i njega u kući u obliku nabave 

Odluku iz stavaka 1. ove točke općina Velika namirnica i održavanja objekata soc.ugrož.

Kopanica  donijet će najkasnije do 30. rujna za 

tekuću godinu. Načelnik općine svoju odluku Pravo na subvenciju troškova pomoći i njege u kući 

donosi sukladno pojedinačnim zahtjevima u vidu nabave  namirnica i materijala za održavanje 

korisnika pomoći. objekta socijalno ugrožene osobe ostvaruje se 

Općina Velika Kopanica   radi osiguranja sredstava putem zahtjeva podnijetog općinskom načelniku. 

za odobrenje pomoći iz stavka 1. ove točke podnosi Pravo na subvenciju troškova stanovanja može se 

zahtjev Brodsko-posavskoj  županiji najkasnije do ostvariti za pomoć u nabavi namirnica potrebni za 

prosinca tekuće godine. život.

Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na Upravnim postupkom utvrdit će se da li podnositelj 

popisu Centra za socijalnu skrb Sl.Brod. zahtjeva udovoljava kriterijima iz Socijalnog 

Za svakog korisnika općina Velika Kopanica  programa.

izdaje rješenje o ostvarenju prava na pomoć u Odluku o ostvarivanju prava na ovaj oblik pomoći 

ogrjevnom drvu. Za svakog korisnika kojem se donosi općinski načelnik.

pomoć daje iz vlastitih sredstava općine načelnik Pravo na ovaj oblik pomoći realizirat će se 

općine izdaje rješenje o ostvarenju prava na pomoć sukladno ostvarenju Proračuna općine.

u ogrjevnom drvu.

Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu 

pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju pomoć. 4. Troškovi po programu «Njega u kuću 

Revizija prava na pomoć može se izvršiti na zahtjev starih i nemoćnih»

stranke ili po službenoj dužnosti najmanje jednom 

godišnje. Pravo na troškove po programu ostvaruju 

djelatnice s kojima je  općina  Velika Kopanica  

zaključila ugovor o radu na određeno vrijeme u 

2. Subvencija prijevoza učenika srednjih trajanju od 6. mjeseci, sukladno zaključenom 

škola u Sl.Brod i Đakovo ugovoru o financiranju zapošljavanja nezaposlenih 

osoba u javnom radu u 2012.godini između općine 

Svi učenici srednjih škola koji putuju u Sl.Brod i Velika Kopanica  i Hrvatskog  zavoda za 

Đakovo s prebivalištem na području općine Velika zapošljavanje.

Kopanica , koji se za put do škole  koriste javnim 

autobusnim prijevozom, mogu za vrijeme trajanja 

školovanja  ostvariti pravo na subvenciju troškova 

prijevoza u iznosu od 15 % cijene mjesečne karte.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava subvencije 

prijevoza podnositelj zahtjeva dužan je priložiti 
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5. Pomoć udrugama slijepih, 4. Troškovi «Program pomoć i njega starijih 

umirovljenicima, liječenih alkoholičara, osoba», 30.000,00 Kn

udruga dijabetičara, Crveni križ i dr. 5. Pomoć udrugama slijepih i hendikepiranih, 

umirovljenicima, liječenih alkoholičara, 

 Udrugama slijepih, klub liječenih udruga d i jabe t ičara ,  Crveni  kr iž  

alkoholičara i udruga dijabetičara, Crveni križ  na 20.000,00kn 

području Brodsko-posavske  županije koje imaju 6. Jednokratna novčana pomoć 30.000,00 Kn

članove s područja općine Velika Kopanica  7. Rashodi za usluge 10.000,00 kn

općinski načelnik može na osnovu njihovog Ukupno za Socijalni program u 2012. god.: 

zahtjeva odobriti pomoć  ili u  visini koju odlukom 370.000,00 Kn

odredi Brodsko-posavska  županija.

Članak 7.

6. Jednokratna novčana pomoć

V. Prijelazne i završne odredbe

Jednokratna novčana pomoć u visini do 1.000,00 

Kn isplaćivat će se najugroženijima u određenim Općinski načelnik može po potrebi svojom 

situacijama (troškovi liječenja, nesreća, iznenadna odlukom utvrditi osnove i mjerila za ostvarivanje 

bolest, neki račun, i sl.), te u određene blagdane (Sv. prava po pojedinim oblicima pomoći iz ovog 

Nikola, Božić, Nova Godina i sl.). Programa.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se na O zahtjevima za ostvarivanje prava pomoći u 

temelju pismenog zahtjeva, a može se odobriti u ogrjevnom drvu, naknade troškova prijevoza 

novcu izravno korisniku ili na način da općina učenika srednjih škola, odlučit će Općinsko vijeće 

djelomično ili u cijelosti plati račun za robu ili općine Velika Kopanica  nakon temeljitog uvida u 

uslugu ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi. socijalno stanje podnositelja zahtjeva, njegove 

Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti sredstava obitelj i , odnosno domaćinstva, osim za 

u Proračunu općinski načelnik općine Velika jednokratnih novčanih pomoći o kojima odlučuje 

Kopanica  će donijeti odluku o visini jednokratne općinski načelnik.

novčane pomoći. Troškovi provođenja Socijalnog programa terete 

Jednokratna novčana pomoć može se u pravilu Proračun općine Velika Kopanica . Načelnik je 

ostvariti jedanput godišnje. U izuzetno teškim ovlašten dio neutrošenih sredstava predviđenih za 

slučajevima jednokratna novčana pomoć može se pojedine oblike pomoći rasporediti na druge oblike 

ostvariti i više puta godišnje o čemu odlučuje pomoći za koje unaprijed nije bilo moguće 

općinski načelnik. predvidjeti iznos potrebnih sredstava.

Predviđena struktura i ukupni iznos potrebnih 

sredstava za izvršenje ovog Programa za 

Članak 6. 2012.godinu sastavni su dio ovog Programa.

Razlika između iznosa sredstava utvrđenih 

IV. Potrebna sredstva iz Općinskog Proračunom općine Velika Kopanica  za 2012. god. 

proračuna za izvršenje Socijalnog programa i iznosa 

predviđenih potrebnih sredstava za izvršenje 

1. Pomoć u ogrjevnom drvu 30.000,00 Kn Socijalnog programa za 2012.god. osigurat će se:

2. Troškovi subvencije prijevoza učenika 1. Rebalansom Proračuna za 2012. god.,

srednjih škola 210.000,00 Kn 2. Dopunskim sredstvima  Brodsko-

3. Pomoć i njega u kući u obliku nabave posavske županije,

namirnica i održavanja objekata soc. 

ugrož., 20.000,00 Kn
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Programom se posebice utvrđuju potrebe u za redovnu djelatnost  i posebne 

predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče programe 25.000,00 Kn

kulturno – umjetničko stvaralaštvo, programi iz 2. KUD»Ivan Gorana Kovačić»  Beravci, za 

područja kulture i sporta , opremanje i održavanje redovnu djelatnost i posebne programe 

objekata prije svega na kulturnim dobrima, te 25.000,00 Kn

akcije i manifestacije u kulturi i sportu koje 3. KUD  Kupina  za redovnu djelatnost i 

doprinose promicanju kulturnih i sportskih posebne programe 10.000,00 Kn

aktivnosti. 4. Udruga Žena Fortuna Velika Kopanica , 

za redovnu djelatnost 1.000,00kn

5. Rashodi utroška elek.energije ispred 

II. otvorenog podija za javne nastupe KUD-a 

1.000,00 kn

Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi 6. Manifestacije «Ižimača», Vidit će se na 

iz predškolskog odgoja, školstva, te područja sv. Iliju..., Kolo na Bartolovo   18.000,00

kulture i sporta na području općine Velika 

Kopanica  za 2012. godinu: Ukupno za kulturu tekuće rashode 60.000,00 

Kn

I Predškolski odgoj Ukupno za kulturu tekuće donacije u novcu 

28.000,00kn

1. Potrebna oprema za provođenje programa Sveukupno: 88.000,00kn

„Male škole“ 1.000,00 Kn

2. Provođenje Programa „Mala škola“ 

14.000,00 Kn IV Sport

3. Provođenje Programa odgoja s posebnim 

potrebama igraonica 15.000,00kn 1. NK «Posavina » Velika Kopanica, za 

redovnu djelatnost  80.000,00 Kn

Ukupno za predškolski odgoj 30.000,00 Kn 2. NK»Raketa » Beravci ,za redovnu 

djelatnost 30.000,00kn

3. J.Š.N.K.»Mladost» Divoševci, za 

II Školstvo redovnu djelatnost 30.000,00kn

4. NK «Posavac» Kupina, za redovnu 

1. Program škole djelatnost  30.000,00

-  Pokloni za sv. Nikolu učenicima I-IV 4. Škola  «malog nogometa»  15.000,00

razred       8.000,00 5. Šahodvski klub Kopanica, za redovnu 

-  Nagrade učenicima 8. razreda odličan djelatnost 5.000,00kn

uspjeh    8.000,00 6. LD «VIR» Velika Kopanica, za redovnu 

-  Nagrade srednjoškolcima- odličan uspjeh        djelatnost 15.000,00kn 

12.000,00 7. Streljačka udruga Velika Kopanica, za 

-  Nagrade završenim studentima                      posebne programe 4.000,00kn

10.000,00 8. Ribolovno društvo , za redovnu djelatnost 

4.000,00kn

Ukupno za  školstvo  tekuće donacije u novcu 9. Udruga građana Veterani-nogomet  

38.000,00 Kn 2.000,00

10. Usluge tekućih i invest. održavanja šport. 

objekta 3.000,00kn

III Kultura

Ukupno za sport tekuće donacije u novcu 

1. KUD»Ivan Filipović»  Velika Kopanica, 210.000,00kn
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Domaćinstvom se prema ovom Programu smatraju Članak 8.

sve osobe koje zajedno žive na istoj adresi, u jednoj 

kući ili stanu. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 

Ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

temeljem ovog Programa, može se sukladno posavske županije".

međusobnom dogovoru ostvariti putem Centra za 

socijalnu skrb Sl.Brod, a na temelju Odluke OPĆINA VELIKA KOPANICA

općinskog načelnika općine Velika Kopanica. OPĆINSKO VIJEĆE

Korisnik pojedinog oblika pomoći dužan je općini 

Velika Kopanica prijaviti svaku promjenu koja Klasa: 500-01/12-01/1

uvjetuje gubitak priznatog prava u roku od 15 dana Ur.broj: 2178/12-03-11-1 

od dana nastanka promjene. Korisnik koji ne U Velikoj  Kopanici, 15. prosinca  2011. god. 

prijavi promjenu u utvrđenom roku kojem mu 

prestaje pravo iz ovog Programa dužan je vratiti Predsjednik 

iznos primljene pomoći koju je primio za vrijeme Općinskog vijeća:

od dana prestanka prava na pomoć. Korištenje Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r.

prava utvrđenih temeljem ovog Programa počinje u 

pravilu od donošenja rješenja o izvršenju.

Temeljem članka 2. Pravilnika o sadržaju i načinu 

vođenja evidencije i dokumentacije, te načinu i 

rokovima za dostavu izvješća o ostvarivanju prava 

na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i 9.

drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenim općim 

aktima jedinice lokalne samouprave i o 

ostvarivanju prava na podmirenje troškova Na temelju članka 32. Statuta općine 

ogrijeva ("Službenog vjesnika Brodsko-posavske Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-

županije" 2/10.), općina  Velika Kopanica  dužna je posavske županije" br. 9/09) Općinsko vijeće 

voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju općine  Velika Kopanica  na svojoj 28. sjednici 

prava na socijalnu pomoć, a izvješće za prethodni održanoj 15. 12. 2011. godine donijelo je:

mjesec dostavljati Brodsko-posavskoj županiji na 

posebnom obrascu, do trećeg u tekućem mjesecu. PROGRAM

Sredstva za realizaciju prava iz ovog Programa 

osiguravaju se u Proračunu općine Velika Kopanica javnih potreba u predškolskom odgoju, 

, ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun. školstvu, kulturi i sportu za 2012. godinu

Prava iz ovog Programa realizirat će se po na području općine Velika Kopanica

sljedećim prioritetima:

1. Troškovi subvencije prijevoza učenika 

srednjih škola, I.

2. Pomoć za ogrjev,

3. P o m o ć  u d r u g a m a  s l i j e p i h ,  Programom javnih potreba u predškolskom 

umirovljenicima, liječenih alkoholičara, udruga odgoju, školstvu, kulturi i sportu općine Velika 

dijabetičara, crveni križ Kopanica  za 2012. godinu (u daljnjem tekstu 

4. Naknade po programu njega u kuću starih i Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, 

nemoćnih djelatnosti, akcije i manifestacije u predškolskom 

5. Jednokratna novčana pomoć. odgoju, školstvu, kulturi i sportu od značenja za 

općinu Velika Kopanica, kao i za njenu promociju 

na svim razinama suradnje.
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Ukupno za sport, tekući investicijski rashodi 10.

160.000,00kn

Sveukupno : 370.000,00 Kn

Na osnovi stavka 1.članka 28. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“N.N.”br.26/03-

III. pročišćeni tekst,82/04.,110/04 i 178/04.).), i članka 

26. Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba vjesnik Brodsko-posavske županije 9/09.), 

iz točke II ovog Programa osigurat će se iz Općinsko vijeće općine Velika Kopanica, na svojoj  

Proračuna općine Velika Kopanica za 2012. godinu  28 sjednici održanoj 15. prosinca  2011.godine, 

ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun. donosi:

PROGRAM

IV.

održavanja komunalne infrastrukture za 

Utrošak doznačenih sredstava korisnici su dužni djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o 

opravdati u roku od 15 dana po isteku mjeseca za komunalnom gospodarstvu u 2012.god.

koji su sredstva primili. za općinu Velika Kopanica

V. Članak 1.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana nakon Ovim Programom određuje se održavanje 

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- komunalne infrastrukture za 2012.godinu na 

posavske županije" s primjenom od 1. siječnja području općine Velika Kopanica za komunalne 

2012.god. djelatnosti:

A) odvodnja atmosferskih voda,

OPĆINSKO VIJEĆE B) održavanje i uređenje javnih površina

OPĆINE VELIKA KOPANICA C) održavanje nerazvrstanih cesta

D) održavanje javne rasvjete

Klasa: 400-02/11-01/1 E) održavanje groblja

Ur.broj: 2178/12-03 -11-01 

U Velikoj Kopanici, 15.  prosinca  2011. god. Programom iz stavka 1.ovog članka utvrđuje se:

1. opis i opseg poslova održavanja s 

Predsjednik procjenom pojedinih troškova po 

Općinskog vijeća: djelatnostima,

Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r. 2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

financiranja

Članak 2.

U 2012.godini od održavanja komunalne 

infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u općini 

Velika Kopanica obuhvaća:
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A). ODVODNJA ATMOSFERSKIH C.) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 

VODA CESTA

- pod odvodnjom atmosferskih voda Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća tzv. 

razumijeva se regul i ranje odvodnje uz ljetno i zimsko održavanje, a prema sljedećoj 

nerazvrstane ceste, kroz naseljena mjesta i kategorizaciji:

pročišćavanje kanala. 1. tzv. nerazvrstane ceste I. kategorije u koje 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu spadaju nerazvrstane ceste do naselja i 

od 30.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava kroz naselje kao glavne ceste;

komunalnog doprinosa  i ostalih raspoloživih 2. tzv. nerazvrstane ceste II. kategorije koje 

sredstava prihoda poslovanja. spajaju dijelove naselja (odvojke) i prilazi 

za jedno domaćinstvo i

3. tzv. nerazvrstane ceste III. kategorije u koje 

B.) ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH spadaju nerazvrstane ceste u polje i šume 

POVRŠINA koje se nasipaju kamenom.

Održavanje nerazvrstanih cesta tzv. nerazvrstane 

Održavanje javnih površina i održavanje čistoće ceste III. kategorije u koje spadaju nerazvrstane 

javnih površina: ceste u polja i šume koje se nasipaju tucanikom za 

- pod održavanjem javnih površina naročito održavanje u 2012. godini  za općinu Velika 

se podrazumijeva održavanje javnih Kopanica obuhvaća naselja Velika Kopanica, 

zelenih  površina ,pješačkih staza, Beravci, Divoševci, Mala Kopanica, Kupina, Crno 

otvorenih odvodnih kanala, parkova, Selo i iznosi 100.000,00 kn.

dječjih igrališta i javnih prometnih Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj 

površina, te dijelovi javnih cesta koji točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 

prolaze kroz naselje, kada se ti dijelovi ne 100.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava 

održavaju kao javne ceste po posebnim komunalne naknade i ostalih raspoloživih 

zakonu; ovim Programom utvrđuju se sredstava prihoda poslovanja.

radovi na održavanju javnih površina koji 

pripadaju nerazvrstanim cestama održavat 

će se kao njihov sastavni dio (košnja trave D). ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

uz ceste i slični radovi);

- redovito čišćenje zelenih površina; u Javna rasvjeta podrazumijeva upravljanje, 

periodu travanj-rujan održavanje zelenih održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, 

površina  odnosi se na: uključivo podmirivanje troškova električne 

- košenje centra naselja općine energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih 

- košenje okoliša ispred crkve cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih 

- košenje zelenih površina ispred napuštenih cesta. 

kuća Troškovi električne energije planiraju se u iznosu 

- košenje parkova i dječjih igrališta od 250.000,00 kn.

Za gore navedene radove koriste se 2 trimera, Za pomoćni materijal, tekuće i investicijsko 

traktorska samohodna kosilica . održavanje i usluge održavanja  javne rasvjete 

Sredstva za radove po navedenom, predviđaju se u planira se u sveukupnom iznosu od 150.000,00kn.

ukupnom iznosu od 50.000,00 kn, a financirat će se Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj 

iz sredstava komunalne naknade i ostalih točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 

raspoloživih sredstava prihoda poslovanja. 400.000,00  kuna, a financirat će se iz sredstava 

komunalnog doprinosa i ostalih raspoloživih 

sredstava prihoda poslovanja. 
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E). ODRŽAVANJE GROBLJA 11.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva 

upravljanje održavanje objekta mrtvačnica i Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 

kapelica na grobljima, uključivo podmirenje komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 

troškova električne energije u objektima na groblju 26/03 –pročišćeni tekst 82/04 i 178/04, 110/04) i 

(mrtvačnica i kapelica na groblju), košenje groblja članka 32. Statuta općine Velika Kopanica  

na području općine Velika Kopanica (četvora  ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 

groblja), održavanje stabala čempresa i nabavka 9/09), Općinsko vijeće na svojoj 28. sjednici 

zelenila, te izgradnja grobnih staza i održavanje održanoj 15. prosinca   2011.  godine donijelo je:

ograde i ulaznih vrata na groblje.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj PROGRAM

točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 36.000,00 

kn, a financirat će se iz sredstava grobne naknade, građenja uređaja i objekata komunalne 

otkupa grobnih mjesta i ostalih raspoloživih infrastrukture u općini Velika Kopanica  

sredstava prihoda poslovanja. za 2012. godinu

Članak 3. I OPĆE ODREDBE

Izvori financiranja Članak 1.

Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurat će 

se iz sredstava: Ovim Programom određuje se izgradnja i 

- iz komunalne naknade, projektiranje objekata i uređaja komunalne 

- naknade za otkupa grobnih mjesta infrastrukture na području općine  Velika Kopanica  

      za grobne naknade za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. 

- iz Proračuna općine Velika Kopanica godine i to za:

- iz dugih izvora po posebnim propisima - nerazvrstane ceste i nogostupi,

- i ostalih raspoloživih sredstava prihoda - parkirališta ispred objekata 

poslovanja. - rekonstrukcija javne rasvjete

- objekti i spomenici

Članak 4. - urbanizam centra naselja Velika Kopanica

- uređenje i opremanje  groblja,

Ovaj Program stupa na snagu danom - poduzetnička zona «Slavonija II»

donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. - vodovod i odvodnja

godine i bit će objavljen u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije”. Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg 

i opis poslova s procjenom troškova, te iskaz 

OPĆINSKO VIJEĆE financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje 

OPĆINE VELIKA KOPANICA Programa s naznakom izvora financiranja.

Klasa:363-05/11-01/2

Urbroj:2178/26-02-10-1

Velika Kopanica, 15. prosinca  2011. 

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivan Divić, dip.ing.agr., v.r.
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II CESTE i NOGOSTUPI Financiranje: općina 40.000,00kn

iz općinskih sredstva: naknada i Proračuna općine.

Članak 2.

1. Rekonstrukcija zgrade društvenog III Autobusna stajališta

doma u zgradu općine Velika Kopanica 

Članak 3.

Rok izgradnje: u toku  2012 godine

Financiranje:  -  općina 300.000,00kn 1. P rogramom se  p redv iđa  obnovu  

         -  Ministarstvo regionalnog razvoja,  autobusnih  stajališta u naselju  M. Kopanica – 

šumarstva i vodnog gospodarstva 1.000.000,00 Beravci i Velika Kopanica

Radove izvršiti po postojećoj projektnoj Vrijednost radova: 20.000,00 kn

dokumentaciji Rok izgradnje: period: u jesen 2012. godine

Financiranje:  iz općinskih sredstva: komunalnog 

2. Rekonstrukcija svlačionica  NK doprinosa, naknade i Proračuna općine.

Posavina  Velika Kopanica 

Rok izgradnje: u  proljeće  2012 godine IV.  REKONSTRUKCIJA JAVNE

Financiranje:  -  općina 100.000,00kn RASVJETE

        

Radove izvršiti tako da općina osigura 1.Programom se predviđa rekonstrukcija javne 

građevinski materijal a športska udruga rad, rasvjete 

odnosno pomoć sponzora, donatora. Vrijednost radova: 150.000,00kn

Financiranje: iz Općinskog proračuna

iz općinskih sredstva:  komunalnog doprinosa, 

3. Izgradnja lokalne  ceste  u naselju naknade i Proračuna općine.

«Žderića sokak» Beravci, prometnica ukupne 

duljine cca 1000 m, širina kolnika 5,5m( dva 

prometna traka 2,75x2), poprečnog nagiba 2,5% i V. OBJEKTI  I SPOMENICI

4%, obostrane bankine 2x1,0m s pokosom 1:1,5  

Ukupna dužina planiranih cesta za asfaltiranje Članak 4.

iznosi 1500 m.

Rok izgradnje: u toku  2012 godine Programom objekti i spomenici predviđeni su:

Financiranje: općina 200.000,00kn

1. Izrada projektne dokumentacije za  

Spomenik poginulim hrvatskim braniteljima za 

4. Izrada projektne dokumentacije – Plan vrijeme Domovinskog rata u naselju Velika 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Kopanica 20.000,00kn 

Rok izgradnje: u toku 2012.god Rok izgradnje: u toku 2012.god.

Financiranje: općina 100.000,00kn 2. Izrada projektne dokumentacije za 

iz općinskih sredstva: komunalnog doprinosa, izgradnju Kapelice na mjesnom groblju u 

naknade i Proračuna općine. Divoševci -  Kupina   ishođenja građevinske 

dozvole  20.000,00kn

Rok ishođenja: u toku  2012 god.

5. Izrada projektne dokumentacije do Financiranje: iz  Općinskog Proračuna

ishođenja građevinske dozvole za izgradnju iz općinskih sredstva:  komunalnog doprinosa, 

ceste u naselju Velika Kopanica: naknade i Proračuna općine.

Rok izgradnje: u toku 2012.god
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3.  Dodatna ulaganja u objekt sportski sredstva iz Općinskog proračuna od  naknade i 

objekat u Kupini, Beravcima i Divoševcima općinskih prihoda od  poreza.

Vrijednost radova: 30.000,00

Rok izvršenja radova: u toku 2012.god.

Financiranje: općina VIII. UREĐENJE I OPREMANJE

iz općinskih sredstva:  komunalnog doprinosa,  GROBLJA

naknade i Proračuna općine.

Članak 8.

Članak 5. 1. Program uređenja i opremanja groblja 

predviđa izradu projektne dokumentacije za  

VI. URBANIZAM NASELJA OPĆINE    izgradnju kapele na mjesnom groblju  

VELIKA KOPANICA Divoševci - Kupina 

Vrijednost usluga: 20.000,00 kn

1. Program Urbanizam naselja Velika Kopanica, Rok izgradnje: u toku  2012.  godine,

Beravci, Divoševci, Mala Kopanica i Kupina  Financiranje: sredstva komunalnog doprinosa, 

predviđa se saniranje nogostupa i autobusnih naknade i Proračuna općine.

stajališta 2. Program uređenja i opremanja groblja 

Vrijednost usluga: 50.000,00 kn predviđa  dodatna ulaganja u izgradnju 

Rok izgradnje: u toku  2012. godine, grobnih staza

Financiranje: sredstva naknade i općinskih Vrijednost radova: 20.000,00 kn

prihoda od  poreza. Rok izgradnje: u toku  2012.  godine,

Financiranje: sredstva komunalnog doprinosa, 

VII UREĐENJE I OPREMANJE naknade i Proračuna općine.

DJEČJIH IGRALIŠTA

Članak 6. IX PODUZETNIČKA ZONA 

«Slavonija II »

1. Program uređenja i opremanja dječjih 

igrališta i parkova  predviđa se nabava dječje Članak 9.

opreme za igru u svrhu obnove dječijih   igrališta  

Velikoj Kopanici, Beravcima, Divoševcima 1. Izrada -  projektne dokumentacije do 

Vrijednost nabave: 40.000,00 kn ishođenja građevinske dozvole za poduzetničku 

Rok izgradnje: u toku  2012.  godine, zonu «Slavonija II»

Financiranje: sredstva naknade i općinskih Vrijednost usluga:50.000,00 kn,

prihoda od  poreza. Rok izgradnje: u toku  2012.  godine 

Financiranje:

VII UREĐENJE I OPREMANJE a) Općinski proračun 

ŠKOLSKOG DVORIŠTA Financiranje: naknade, općinskih prihoda od  

poreza i tekuće pomoći iz Drž.proračuna.

Članak 7.

1. Program uređenja i opremanja Etno Članak 10.

parka  u naselju Beravci – izgradnja prilaza 

staze prema pozornici i nabava park klupa

Vrijednost radova: 20.000,00 kn X. VODOVOD I KANALIZACIJA

Rok izgradnje: u ljeto  2012.  godine,

Financiranje:  -  Općinski proračun 20.000,00 kn 1. Izrada projektne dokumentacije do ishođenja 
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građevinske dozvole za vodovod, vodni OPĆINA VELIKA KOPANICA

doprinos: OPĆINSKO VIJEĆE

Vrijednost usluga: 70.000,00 kn,

Početak : u toku 2012 godine Klasa: 360-02/12-01/2 

Financiranje: Ur.broj: 2178/12-03-11-1

a) Općinski proračun U Velikoj  Kopanici, 15. prosinca  2011. god. 

Financiranje: naknade, općinskih prihoda od  

poreza i tekuće pomoći iz Drž.proračuna. Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Ivan Divić, dipl. ing.agr., v.r.

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana nakon 

objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije" s primjenom od 1. siječnja 2012. god.
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8. Članak 2.

Komisija je izvršila popis imovine, sitnog 

Na temelju članka 14. Uredbe o inventara, novčanih sredstava, potraživanja i 

računovodstvu proračuna («Narodne novine» br. obveza općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 

96/94, 108/96, 119/01 i 74/02.), te članka 15. i 16. 2011. godine, te sastavila Izviješće, odnosno 

Pravilnika o proračunskom računovodstvu i zapisnik o izvršenom popisu imovine koja je 

računskom planu («Narodne novine» br. 119/01., iskazana u inventurnim popisnim listama, stanje 

74/02., 3/04., 27/05. i 127/07.) i članka 31. Statuta blagajne u blagajničkom izvještaju i žiro računa na 

općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko- dan 31. 12. 2011. godine.

posavske županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće 

općine Vrpolje na svojoj 28. sjednici održanoj 2. Članak 3.

travnja  2012. godine donijelo je sljedeću

Ova Odluka stupa na snagu danom 

ODLUKU donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije».

o usvajanju Izviješća Komisije o popisu

imovine općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2011. OPĆINSKO VIJEĆE 

godine OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/12-01/02

Članak 1. Urbroj: 2178/11-01/12-3

Vrpolje, 2. travnja 2012.g.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 

Izviješće Komisije o izvršenom popisu imovine u Predsjednik 

vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca Općinskog vijeća:

2011. godine. Tomislav Šimundić, v.r.

OPĆINA  VRPOLJE
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9. 10.

Na temelju članka 31. Statuta općine Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o 

Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 

županije» br. 9/09.), a u svezi sa člankom 35.b. 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 153/09. i 49/11.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 

samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01., („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

106/03., 129/05., 109/07., 125/08 – pročišćeni tekst br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 

i 36/09.) i člankom 48. Statuta općine Vrpolje 28. sjednici održanoj 2. travnja 2012. godine 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» donijelo je 

br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 28. 

sjednici održanoj 2. travnja  2012. godine donijelo ZAKLJUČAK

je

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa

ZAKLJUČAK održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine Vrpolje u 2011. godini

o usvajanju Izviješća o radu općinskog 

načelnika općine Vrpolje za razdoblje 

lipanj - prosinac 2011. godine Članak 1.

P r o g r a m o d r ž a v a n j a  k o m u n a l n e  

Članak 1. infrastrukture na području općine Vrpolje za 2011. 

godinu planiran je u iznosu od 495.500,00 kuna, a 

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja ostvaren je u iznosu od 468.547,73 kune.

Izvješće o radu općinskog načelnika općine Vrpolje 

za razdoblje od lipnja do prosinca 2011. godine. 

Članak 2.

Članak 2. Ostvareni Program raspoređen je u iznosu 

kako slijedi:

Ovaj Zaključak objavit će se u 

«Službenom vjesniku Brodsko-posavske 1. Odvodnja atmosferskih voda

županije». - pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje 

cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske putove na 

OPĆINSKO VIJEĆE području cijele općine po potrebi i uređenje voda

OPĆINE VRPOLJE

Planirano: 38.000,00 kuna

Klasa: 021-01/12-01/02 Ostvareno: 44.229,58 kuna

Urbroj: 2178/11-01/12-4

Vrpolje, 2. travnja  2012.g. 2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 

na čišćenje javnih površina

Predsjednik - čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na trgu, 

Općinskog vijeća: pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred zgrade 

Tomislav Šimundić, v.r. općine i parkovima u općini Vrpolje

Planirano: 19.500,00 kuna

Ostvareno: 22.843,82 kuna
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3. Održavanje javnih površina OPĆINSKO VIJEĆE 

- nabavka i postavljanje prometnih znakova i OPĆINE VRPOLJE

održavanje spomenika u parkovima

Klasa: 021-05/12-01/02

Planirano: 5.000,00 kuna Urbroj: 2178/11-01/12-5

Ostvareno: 4.863,80 kuna Vrpolje, 2. travnja 2012.g.

Predsjednik 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta Općinskog vijeća:

- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim Tomislav Šimundić, v.r.

agregatom i nasipanje poljskih putova na području 

općine Vrpolje

Planirano: 11.500,00 kuna

Ostvareno: 11.316,00 kuna 11.

5. Održavanje groblja Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima 

- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 

smeća s groblja u svim naseljima zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake 

Planirano: 77.500,00 kuna («Narodne Novine» br. 45/09.) i članka 31. Statuta 

Ostvareno: 62.066,49 kuna općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće 

općine Vrpolje na svojoj 28. sjednici održanoj  2. 

6. Javna rasvjeta travnja 2012. godine, donijelo je 

- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i 

poboljšanje ulične rasvjete na području općine ODLUKU

Vrpolje

o načinu korištenja sredstava ostvarenih od 

Planirano: 54.000,00 kuna prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

Ostvareno: 33.571,07 kuna poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

 na području općine Vrpolje

- troškovi el. energije za javnu rasvjetu na području 

općine Vrpolje

Članak 1. 

Planirano: 290.000,00 kuna

Ostvareno: 289.716,97 kuna Sredstva koja se ostvare od prodaje, 

zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH, kao i naknade za 

Članak 3. korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH na području općine Vrpolje utrošit će se za 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom financiranje Programa uređenja zemljišta i ruralne 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. infrastrukture za područje općine Vrpolje kako 

slijedi:
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1. Program katastarsko-geodetske izmjere Klasa: 021-05/12-01/02

zemljišta, Urbroj: 2178/11-01/12-6

2. Sređivanje zemljišnih knjiga, Vrpolje, 2. travnja 2012.g.

3. I z r a d a  P r o g r a m a  r a s p o l a g a n j a  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Predsjednik 

RH, Općinskog vijeća:

4. Naknada za rad Povjerenstva vezano za Tomislav Šimundić, v.r.

prodaju i zakup državnog poljop. 

zemljišta,

5. Ishođenje uvjerenja, očitovanja, z.k. 

izvaci, posjedovni listovi i kopije plana za  

prodaju i zakup državnog poljoprivrednog 

zemljišta, 12.

6. Za podmirenje dijela stvarnih troškova u 

s v e z i  s  p r o v e d b o m  Z a k o n a  o  

poljoprivrednom zemljištu, Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o 

7. Program uređenja ruralnog prostora kroz komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. . 

i z g r a d n j u  i  o d r ž a v a n j e  r u r a l n e  26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 

i n f r a s t r u k t u r e  ( c e s t e ,  r a s v j e t a ,  153/09. i 49/11.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 

vodoopskrba i odvodnja – kanalizacija) („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

koja je u funkciji poljoprivredne br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 

p r o i z v o d n j e  i  a k v a k u l t u r e ,  t e  28. sjednici održanoj 2. travnja 2012. godine 

poboljšavanja komunikacijskih veza sela i donijelo je 

zaseoka popravkom i izgradnjom putne i 

kanalske mreže, ZAKLJUČAK

8. Program uređenja zemljišta u postupku 

komasacije i hidromelioracije, o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa

9. Program očuvanja ugroženih područja i gradnje objekata i uređaja komunalne

očuvan ja  b io loške raznovrsnos t i  infrastrukture na području općine Vrpolje 

ekoloških sustava,  u 2011. godini

10. Program sufinanciranja i druge poticajne 

m j e r e  u s m j e r e n e  u n a p r e đ i v a n j u  

poljoprivredne proizvodnje i akvakulture Članak 1.

11. Podmirenje obveza iz prethodnih godina 

za navedene programe i projekte Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture propisani u članku 30. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu na području 

Članak 2. općine Vrpolje za 2011. godinu planiran je u iznosu 

od 1.221.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 
Ova Odluka objavit će se u «Službenom 1.028.482,30 kuna.

vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE Članak 2.
OPĆINE VRPOLJE

Ostvareni Program raspoređen je u iznosu 

kako slijedi:

1. Građenje javnih površina

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  6 Strana:  647



a) Izrada projektne dokumentacije za II fazu a) Izrada dijela projektne dokumentacije za 

za izgradnju nogostupa – pješačkih staza u Vrpolju Poduzetničko-poslovnu zonu „Vašarište“  u 

naselju Vrpolje i izgradnja dijela komunalne 

Planirano: 46.000,00 kuna infrastrukture (odvodnja i vodoopskrba)

Ostvareno: 45.451,07 kuna

Planirano: 500.000,00 kuna

2. Građenje groblja Ostvareno: 492.800,74 kune

a) Nastavak izgradnje Mrtvačnice na groblju 

u Starim Perkovcima Članak 3.

Planirano: 155.000,00 kuna Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

Ostvareno: 145.410,55 kuna vjesniku Brodsko-posavske županije“.

b) Izrada dijela projektne dokumentacije – OPĆINSKO VIJEĆE

legalizacija Mrtvačnice u Čajkovcima OPĆINE VRPOLJE

Planirano: 10.000,00 kuna Klasa: 021-05/12-01/02

Ostvareno: 9.225,00 kuna Urbroj: 2178/11-01/12-7

Vrpolje, 2. travnja 2012. godine

c) Izrada katastra groblja u Čajkovcima i 

Starim Perkovcima Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Planirano: 30.000,00 kuna Tomislav Šimundić, v.r.

Ostvareno: 29.151,00 kuna

3. Javna rasvjeta

a) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima 

u Starim Perkovcima - nastavak 13.

Planirano: 310.000,00 kuna

Ostvareno: 306.444,03 kune Na temelju članka 31. Statuta općine 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

4. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i županije“ br. 9/09.), Općinsko vijeće općine 

pročišćavanje otpadnih voda Vrpolje na 28. sjednici održanoj 2. travnja 2012. 

godine donijelo je

a) Izrada projektne dokumentacije – glavni i 

izvedbeni projekti za odvodnju za naselje Čajkovci ODLUKU

i Stari Perkovci

o načinu plaćanja naknade za priključenje na 

Planirano: 170.000,00 kuna plinsku mrežu na području općine Vrpolje

Ostvareno: 0 kuna

5. K o m u n a l n a  i n f r a s t r u k t u r a  z a  Članak 1.

Poduzetničko-poslovnu zonu „Vašarište“ u Vrpolju 

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja 

naknade za priključenje na plinsku mrežu na 
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području općine Vrpolje koju je izgradila općina podnosi nositelju izvedbe priključka, odnosno 

Vrpolje zajedno s građanima s područja općine distributeru Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod kojem 

Vrpolje. se plaća usluga i materijal za izvođenje plinskog 

priključka, a na osnovu sklopljenog ugovora s 

nositeljem izvedbe priključka.

Članak 2.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine Članak 7.

koja se priključuje na plinsku mrežu uz troškove 

izgradnje priključka dužan je platiti naknadu za Građevinska dozvola ili uvjerenje o 

priključenje na plinsku mrežu. građenju za građevinu ili građevinsku česticu 

prilaže se za izvođenje plinskog priključka kao i za 

naknadu za priključenje na plinsku mrežu.

Članak 3.

Visina naknade za priključenje na plinsku Članak 8.

mrežu je fiksna i iznosi:

Nositelj izvedbe plinskog priključka Brod 

- 2.500,00 kuna za fizičke osobe – plin d.o.o. Slavonski Brod, izvršit će priključak 

- 3.500,00 kuna za pravne osobe na plinsku mrežu nakon što Jedinstveni upravni 

odjel općine Vrpolje izda potvrdu o plaćenoj 

naknadi za priključenje, odnosno o plaćanju prvog 

Članak 4. obroka, ako je odobreno i ugovoreno obročno 

plaćanje.

Naknada se u pravilu plaća odjednom, a na 

zahtjev vlasnika građevine ili građevne čestice 

plaćanje se može odobriti i obročno do najviše 3 Članak 9.

jednaka mjesečna obroka s tim što će se naknada iz 

članka 3. ove Odluke uvećati za 10% i dobiveni Od plaćanja naknade za priključenje na 

iznos podijeliti s 3 obroka pri čemu će se odrediti plinsku mrežu oslobađaju se:

iznos svakog obroka.

1. Općina Vrpolje,

2. Vjerske organizacije,

Članak 5. 3. Ustanove školskog obrazovanja,

4. Ustanove zdravstvene i socijalne zaštite,

Naknada za priključenje na plinsku mrežu 5. Registrirane udruge građana sa sjedištem 

prihod je Proračuna općine Vrpolje i uplaćuje se na na području općine Vrpolje

račun općine Vrpolje broj 2340009-1851400001 6. I druge građevine za potrebe javnih 

poziv na broj 68 5711-OIB. ustanova i trgovačkih društava koje su u 

Uvjeti, obveza i način plaćanja naknade vlasništvu ili suvlasništvu općine Vrpolje.

utvrdit će se ugovorom sklopljenim s općinom 

Vrpolje.

Članak 10.

Članak 6. Od plaćanja naknade za priključenje na 

plinsku mrežu oslobađaju se osobe koje u smislu 

Priključak se izvodi na temelju zahtjeva odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih 

vlasnika građevine ili građevinske čestice koji se branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
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obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje 14.

dodjelom stambenog kredita u koliko nisu već 

iskoristili ovu pogodnost („N.N.“ br. 174/04., 

92/05., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.). Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona 

o proračunu («N.N.» broj 87/08) Općinsko vijeće 

općine Vrpolje na 28. sjednici održanoj 2. travnja 

Članak 11. 2012. godine donijelo je 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja „Službenom vjesniku Brodsko- GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

posavske županije“. 

o izvršenju Proračuna općine Vrpolje

za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 

Članak 12. 2011. godine

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o načinu plaćanja naknade za OPĆI DIO

priključenje na plinsku mrežu („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 22/04. i Odluka o  I

izmjeni i dopuni Odluke o načinu plaćanja naknade 

za priključenje na plinsku mrežu na području  Proračun općine Vrpolje za 2011. godinu 

općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko- planiran je u iznosu 4.242.000 kn. 

posavske županije“ br. 3/09.).  Prihodi Proračuna općine Vrpolje u 

razdoblju od 1. 1. – 31.12.2011. ostvareni su u 

OPĆINSKO VIJEĆE iznosu od 3.654.246 kn.

OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/12-01/02  II

Urbroj: 2178/11-01/12-8

Vrpolje, 2. travnja 2012.g.  Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna 

u izvještajnom razdoblju iznosili su 3.914.433 kn

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.  III

 Razlika između ukupno ostvarenih 

prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka 

daje manjak prihoda i primitaka.

 Ostvareni prihodi i primici   3.654.246 kn

 Izvršeni rashodi i izdaci   3.914.433 kn

 Manjak prihoda i primitaka 260.187 kn

 IV

 Stanje novčanih sredstava na žiro računu 

na dan 1. 1. 2011. godine bilo je 2.932.801,94 kn, a 
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na dan 31.12. 2011. godine iznosilo je 385.503,97 iznosu od 849.004,55 kn obveze za zaposlene 

kn . (plaća 12/11) u iznosu od 38.732,64 kn,obveze 

prema dobavljačima u iznosu od 951.950,15 kn, 

obveze za jamčevine 26.782,72 kn, te obveze za 

V naknadu štete od el. nepogode u iznosu od 

88.850,08 kn.

 Općina Vrpolje nije primala niti davala zajmove u 

2011. godini.

POSEBNI DIO

    

IV  VIII

   

 Nenaplaćena potraživanja na dan 31.  Posebni dio Godišnjeg izvještaja općine 

prosinca 2011.  godine iznose 1.004.015,81 kn, a Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

odnose se na : 2011. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po 

korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i 

- potraživanje za šumski doprinos    posebnim namjerama.

73.567,05

- potraživanje za korištenje javne površine  

7.935,00 IX

- potraživanje od zakupa i 

iznajmljiv.imovine 59.982,99  Godišnji obračun Proračuna općine 

- potraživanja za poreze,     286.428,54 Vrpolje zajedno s usporednim pregledom 

 - potraživanja za komunalni doprinos planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i 

134.054,74   rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom 

- potraživanja za komunalnu naknadu vjesniku Brodsko-posavske županije».

361.484,20

- potraživanja za plin.mrežu –suf.građana OPĆINSKO VIJEĆE 

61.366,73 OPĆINE VRPOLJE

- potraživanja za distrib.razliku 10.704,00

- potraživanja za više skinuto ovrhom Klasa: 021-05/12-01/02

158,87 Urbroj: 2178/11-01/12-2

- potraživanja za prodaju poljop. zemljišta    Vrpolje, 2. travnja 2012. godine

7.066,69

- potraživanja za otkup stanova   1.267,00 Predsjednik 

 1.004.015,81 Općinskog vijeća:

   Tomislav Šimundić, v.r.

VII

 

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. 

prosinca 2011.godine u iznosu od 1.955.320,14 kn 

odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za 

Sušionicu Vrpolje gdje je općina suosnivač u 
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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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