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ŽUPANIJA

- akti  župana: Članak 1.

Ovom Odlukom se određuju operativne snage 

42. zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za 

zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara na području Brodsko-posavske 

Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i županije sa ciljem priprema i sudjelovanja u 

spašavanju stavka 1. alineje 5. ("Narodne novine" otklanjanju posljedica katastrofa i velikih  nesreća.

RH br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 56. 

Statuta Brodsko-posavske županije, te u skladu s 

procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i Članak 2.

kulturnih dobara od prirodnih i tehničko-

tehnoloških katastrofa i velikih nesreća Brodsko- Operativne snage koje sudjeluju u akcijama zaštite 

posavske županije, župan Brodsko-posavske i spašavanja na području Brodsko-posavske 

županije donosi županije su:

ODLUKU 1. Stožer zaštite i spašavanja Brodsko-

posavske županije 

o određivanju operativnih snaga zaštite i 2. Zapovjedništvo Civilne zaštite Brodsko-

spašavanja i pravnih osoba od interesa za posavske županije, 

zaštitu i spašavanje za 3. Specijalističke postrojbe civilne zaštite 

Brodsko-posavsku županiju Brodsko-posavske županije 
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- Specijalistički tim za spašavanje iz vode, 24. Veterinarska ambulanta «Dvorski» d.o.o. 

- Specijalistički tim za spašavanje iz Selna

ruševina, 25. VA „Cvitan“ d.o.o 35224 Sikirevci, Lj. 

- Specijalistički tim za RBKN zaštitu i Gaja 20

- Specijalistički tim za logistiku, 26. VA „Veterinar“ Kumičićeva 8, 35000 

4. Zavod za javno zdravstvo Brodsko- Slavonski Brod

posavske županije, Nazorova bb, 27. VA „Vrpolje“ d.o.o. Bana Jelačića 140, 

Slavonski Brod, 35210 Vrpolje

5. Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Zavod 28. VA „Gornja Bebrina“ d.o.o  Gornja 

za hitnu medicinu Brodsko-posavske Bebrina 32, 35208 Ruščica

županije, Borovska 7, Slavonski Brod 29. VA „Dorić“d.o.o.Svilaj 34, 35216 

6. Dom zdravlja Slavonski Brod, Borovska 7, Prnjavor

Slavonski Brod, 30. VA „Oriovet“ d.o.o. A. Starčevića bb, 

7. Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova 5257 Lužani

Gradiška, Relkovićeva 7, Nova Gradiška, 31. Vetarinarska ambulanta «Anima» d.o.o. 

8. Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“, A. Istarska 26, 35000 Slavonski Brod

Štampara 42, Slavonski Brod 32. Veterinarska ambulanta «Nova Gradiška» 

9. O p ć a  b o l n i c a  N o v a  G r a d i š k a ,  Ante Starčevića 29, 35400 Nova 

Strossmayerova 17, Nova Gradiška Gradiška

10. Psihijatrijska bolnica „Sveti Rafael“ 33. Veterinarska ambulanta «Nova Kapela» 

Strmac, Strmac bb, 35404 Šumetlica Kralja Tomislava 10 A, 35410 Nova 

11. ZU Ljekarna Slavonski Brod, Vukovarska Kapela

bb, Slavonski Brod 34. Veterinarska ambulanta «Staro Petrovo 

12. Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod, Selo» Frankopanska 18, 35420 Staro 

Naselje Slavonija I bb, Slavonski Brod Petrovo Selo

13. Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška, K. 35. Veterinarska ambulanta Okučani» A. 

Dieneša 4, Nova Gradiška, Starčevića 31, 35430 Okučani

14. Caritas Slavonsko brodskih dekanata E. 

Kumičića 14, Slavonski Brod

15. Veterinarska inspekcija Slav. Brod P. Članak 3.

Krešimira IV. br. 1

16. Veterinarska inspekcija Nova Gradiška, Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, 

Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za 

17. Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja 

županije, Trg Svetog Trojstva 3, Slavonski nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica 

Brod, katastrofa i velikih nesreća.

18. Društvo crvenog križa Brodsko-posavske Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih 

županije, A. Starčevića 13, Slavonski djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti 

Brod, radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka 

19. Gorska služba spašavanja, stanica Požega, katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati 

Republike Hrvatske 1A, obavljanje redovite djelatnosti okolnostima, kada 

20. Argus Veterinarska stanica d.o.o Dr. Mile je proglašena katastrofa.

Budaka 1, 35000 Slavonski Brod Operativnim snagama rukovodi i koordinira župan 

21. VA „Praxis-vet“d.o.o, Trg Kralja Brodsko-Posavske županije uz stručnu potporu 

Tomislava 16, 35252 Sibinj Stožera zaštite i spašavanja Brodsko-posavske 

22. VA Gundinci“ d.o.o. Matije Gupca 35, županije.

35222 Gundinci U katastrofama i velikim nesrećama župan 

23. VA „Trnjani“ d.o.o.Trnjani, Sv. Marka 26 Brodsko-posavske županije izravno zapovijeda 



operativnim snagama zaštite i spašavanja Brodsko- Šetalište braće Radić 19a, Slavonski Brod

posavske županije. 18. Lučka kapetanija Slavonski Brod,  

Šetalište braće Radića 19a, Slavonski Brod

19. PROJEKTGRADNJA d.d., Istočna vezna 

Članak 4. cesta bb, Gornja Vrba               

20. TERZIĆ BUS AUTOPRIJEVOZNIČKI 

Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od OBRT, Lička 83, Slavonski Brod

značaja za zaštitu i spašavanje 21. SLAVONIJATRANS TURIZAM D.O.O.  

Primorska bb, Slavonski Brod           

1. Hrvatske vode,VGO Sava, VGI »Brodska 22. VB TOURS D.O.O. SLAV. BROD. Kralja 

Posavina«, Šetalište braće Radić 22, Petra Krešimira IV broj 49, Slavonski Brod

Slavonski Brod 23. V.A.M. - ING D. O. O. dr. Mile Budaka 1, 

2. »Brodska Posavina« d.d., Šetalište braće Slavonski Brod

Radić 22, Slavonski Brod 24. SLAVONIJA BUS D.O.O. Novi Grad 26a, 

3. VGI »Šumetlica-Crnac«, Jurja Haulika 35216 Prnjavor

12/1, Nova Gradiška, 25. POSAVINA BUS, Divoševci 3, 

4. Vodoprivreda d.d. Nova Gradiška, Jurja 26. APP d.d. Trg hrvatskog proljeća bb, Slav. 

Haulika 12, Nova Gradiška Brod

5. HEP Operator distribucijskog sustava 27. GP GRADING D.O.O. Požeška 169, 

d.o.o. Elektra Slavonski Brod, Petra 35404 Cernik

Krešimira IV br. 11 28. BETON D.O.O. G. Ninskog bb, Nova 

6. „Vodovod“ d.o.o. Slav. Brod, N.Zrinskog Gradiška,  

25, 29. VISOKOGRADNJA, d. o. o. u stečaju, Trg 

7. Brod Plin, Slavonski Brod, Tome Skalice 4 J. Godlara 2, Slavonski Brod

8. Plin projekt d.o.o. Nova Gradiška, LJ. Gaja 30. IZGRADNJA MAÐAREVIĆ D.O.O. 

89 Oprisavci 210a, Slavonski Brod

9. HRVATSKETELEKOMUNIKACIJE d.d. 31. F E L I K S  R E G U L A C I J A D . O . O .  

Zagreb Slavonski Brod A. Starčevića 12 Industrijska zona Bjeliš bb, Slavonski 

10. Hrvatske željeznice, Sekcija za održavanje Brod

pruga Vinkovci, PJ Slavonski Brod, Trg 32. KREŠIMIR d.o.o. S. Florijana 11, 

kralja Tomislava 2 Slavonski Brod  

11. Hrvatske autoceste d.o.o. Sektor za 

održavanje Tehnička jedinica Okučani PP 

19, Novi Varoš bb 35430 OKUČANI, 

12. Hrvatske autoceste d.o.o. Sektor za 

održavanje Tehnička jedinica Slavonski 35. KONZUM d.d.M. Čavića 1 a Zagreb, 

Brod PP 221, 35000 Slavonski Brod Naselje Slavonija II br. 4, Slavonski Brod

13. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor za 36. SPAR HRVATSKA d.o.o., Osječka 284, 

održavanje,  Ispostava Slavonski Brod, Slavonski Bod, Slavonska avenija 50, 

I.G.Kovačića 58, Slavonski Brod Zagreb

14. Županijska uprava za ceste Brodsko- 37. BILLA d.o.o., Hrvatska Jadranska avenija 

posavske županije, I.G.Kovačića 58, 2, 10020 Zagreb, Petra Svačića 2, 

Slavonski Brod Slavonski Brod

15. CESTAR d.o.o. Sjeverna vezna cesta bb, 38. LIDL Hrvatska d.o.o., Kneza Lj. 

Slavonski Brod Posavskog 53, 10410 Velika Gorica, Trg 

16. PZC d.o.o. N. Zrinskog 115, Slavonski hrvatskog proljeća 9, Slavonski Brod

Brod 39. Trgovački centar „Markator-H“

17. LUČKA UPRAVA Slavonski Brod, 40. Trgovački centar „Plodine“

33. KAUFLAND, Naselje Slavonija II br. 5, 

Slavonski Brod

34. BOSO d.o.o. P. Svačića 7, Slavonski Brod, 

H.D.Genschera 22b Vinkovci
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41. Trgovački centar „Getro“, Gospodarska 67. Komunalac d.o.o.Ul.Stjepana pl.Horvata 

10, Slavonski Brod 38 Slavonski Brod

42. JAGODANOVIĆ Bartolovci 25, 35252 68. „Slavča“ d.o.o.Nova Gradiška Gajeva 

Sibinj ulica 56

43. BEBRINKA Donja Bebrina 128, 35208 69. Jakob Becker d.o.o. Gornja Vrba Vrbskih 

Ruščica žrtava 16

44. Matanić Zagrebačka 43, 35214 Donji 70. Runolist d.o.o. Vrpolje  J. Štrosmajera 34

Andrijevci 71. Sloboština d.o.o. Okučani Ante Starčevića 

45. PIK Klas Urije bb, 35400 Nova Gradiška 18

46. HLAD d.o.o. Industrijska zona Bjeliš, 72. OŠ“BOGOSLAV ŠULEK“ Slavonski 

35000 Slavonski Brod Industrijska zona Brod, Aleja Miroslava Krleže 2

Bjeliš, 35000 Slavonski Brod 73. OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ Slav. 

47. PP Kompleks, Urije bb, 35400 Nova Brod, H. Badalića 8

Gradiška 74. OŠ“Antun Mihanović“  Slavonski Brod,  

48. Biljna proizvodnja Zečić,  Laze 7 Mihanovićeva 35, Slav.Brod

49. Luma prom Okučani  Bana Jelačića, 75. OŠ Hugo Badalić, Slav. Brod, Borovska 3

Rešetari 76. OŠ“V.Nazor“Slav. Brod F.Marinića 9

50. Posavina Zbjeg  Zbjeg, 35254 Bebrina 77. OŠ Đuro Pilar“,Vinogorska 1 Slavonski 

51. Jergović Ivo  Donji Lipovac 87, 35410 Brod  

Nova Kapela 78. OŠ IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ 

52. Slavonsko zrno Bedem bb, 35400 Nova Zagrebačka 78, Slavonski Brod

Gradiška 79. Gimnazija „MATIJA MESIĆ“, Sl. Brod, 

53. Agroprodukt Sv. Roka 8, Vrbje Naselje Slavonija I 8

54. Proplin d.o.o. Zagreb DC S. Brod, 80. Industrijsko-obrtnička škola Eugena 

Kumičićeva 151 Slavonski Brod Kumičića 55., Slavonski Brod

55. INA d.d. Zagreb Skladište Bjeliš 81. Obrtnička škola,  Slavonski Brod, V. 

Industrijska zona b.b. Nazora 9

56. Slavonski Brod STOVARIŠTE U Ðuri – 82. SREDNJA ŠKOLA „MATIJE ANTUNA 

Jurišić RELKOVIĆA“ SLAVONSKI BROD, 

57. Studentski centar u Slavonski Brod, P. Ivana Cankara 76

Svačića bb, Slavonski Brod 83. Elektrotehnička i Ekonomska škola Nova 

58. Hotel Savus, dr. A. Starčevića 2, Slavonski Gradiška, Gajeva bb

Brod 84. OŠ Ljudevita Gaja Nova Gradiška, Gajeva 

59. Hotel Central, P. Krešimira IV 45, 24

Slavonski Brod 85. INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA 

60. Hotel kralj Tomislav, Trg kralja Tomislava NOVA GRADIŠKA, Gajeva bb

3, Nova Gradiška 86. OŠ „Mato Lovrak“ Nova Gradiška, 

61. Motel «Selna», Vidović promet Maksimilijana Benkovića 39

62. Hotel «Zovko» Gromačnik bb, 35252 87. O Š  I VA N  F I L I P O V I Ć  V E L I K A 

Sibinj KOPANICA, Trg Presvetog Trojstva 15

63. Vinarija «Zdjelarević», Vinogradska 65, 88. OŠ „DR. STJEPAN ILIJAŠEVIĆ“ 

Brodski Stupnik Oriovac, Frankopanska 97

64. Hotel Art N. Zrinskog 44, Slavonski Brod 89. OŠ „I.Meštrović“ Vrpolje, Bana J.Jelačića 

65. MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA, 50

Starčevićeva 40, Slavonski Brod 90. OŠ „A.Mihanović“ Nova Kapela, S. 

66. JU za upravljanje zaštićenim prirodnim Radića 156

vrijednostima BPŽ, Trg pobjede 26a, Slav. 91. OŠ Ante Starčevića Rešetari, V. Nazora 23

Brod
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92. Osnovna škola „Matija Gubec“ Cernik, 12. Radioamaterska udruga “Jelas” Slavonski 

Školska 20 Brod, P.Svačića 5, Slavonski Brod

93. OŠ „Viktor Car Emin“, D.  Andrijevci, Trg 13. Radioamaterska udruga Slavča, 

kralja Tomislava 8 Kovačevac 15
 94. OŠ „STJEPAN RADIĆ“ Oprisavci bb

95. OŠ „Matija Antun Relković“ Davor, I. 
Članak 5.Brlića 1

96. OŠ „LJUDEVIT GAJ“ LUŽANI, V. 
Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke, dobivanjem Nazora 59
određene zadaće, stječu status sudjelovatelja u 97. Osnovna škola „Josip Kozarac“ Slavonski 
provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na Šamac Trg S. Radića 3, Kruševica
cjelokupnom području  Brodsko-posavske 98. OŠ »ANTUN MATIJA RELKOVIĆ 
županije, te su dužne postupati u skladu s »BEBRINA,  Bebrina bb
odredbama članka 18. do 28. Zakona o zaštiti i 99. OŠ AUGUSTA ŠENOE GUNDINCI, S. 
spašavanju ("Narodne novine" RH br. 174/04, Radića 3
79/07, 38/09 i 127/10).100. OŠ „Ivan Mažuranić“ , 108. brigade ZNG 4 

35252 SIBINJ

101. OŠ „Vjekoslav Klaić“, Garčin 35212 
Članak 6.Garčin K.Tomislava 75

102. O Š “ B O G O S L AV  Š U L E K “  P Š  
Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje VRANOVCI, Slavonska 12, 35209 
Brodsko-posavske županije su one pravne osobe Bukovlje-Vranovci
koje su svojim proizvodnim, uslužnim, 

materijalnim, ljudskim i drugim resursima 

najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje 
Brodsko-posavske županije.

1. CB RADIO KLUB MARSONIJA, Sv. 

Florijana 7, Slavonski Brod
Članak 7.2. Radio klub Slavonski Brod, J.J. 

Strossmayera 7, Slavonski Brod
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 3. Klub podvodnih aktivnosti Marsonija 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-Slavonski Brod, J. Dobrile bb
posavske županije“. 4. Aeroklub Brod Slavonski Brod, 

Aerodrom Jelas p.p. 113
Klasa: 023-01/12-01/1875. Kajak kanu klub Marsonija, Splavarska 1, 
Urbroj:2178/1-11-01-12-1Slavonski Brod
Slavonski Brod, 3. svibnja 2012.6. Kajak kanu klub Oriolik, A. Starčevića 3, 

35255 Slavonski Kobaš
ŽUPAN7. Radio Klub Željko Vidović-Roky, Nova 

Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.Kapela Kralja Tomislava 32

8. CB-ORIOS Oriovac

9. Radioamaterska udruga Oriovac, V. 

Nazora bb, Oriovac

10. Radio klub Nova Gradiška, Frankopanska 

43

11. CB radio klub Istročna elita, Bicko Selo 

119a
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43. - zapovjednik  VZO  Sibinj,  Damir  

Vidaković,  član  Zapovjedništva

- zapovjednik  VZO  Sikirevci,  Mato  

Na  temelju  članka  8.  stavak  6.  Plana  Čivić,  član  Zapovjedništva

intervencija  kod  velikih  požara  otvorenog  - zapovjednik  VZO  Staro  Petrovo  Selo, 

prostora  na  teritoriju  Republike  Hrvatske  Krešimir  Tadić,  član  Zapovjedništva

(Narodne  novine  br. 25/01),  a  na  prijedlog  - zapovjednik  Velika  Kopanica,  Matija  

Županijskog  vatrogasnog  zapovjednika,  župan  Vukasović,  član  Zapovjedništva

Brodsko-posavske  županije  donosi - zapovjednik  VZO  Vrbje,  Branko  

Konjević,  član  Zapovjedništva

ODLUKU - zapovjednik  VZO  Vrpolje,  Josip  Čivić,  

član  Zapovjedništva

imenovanju  članova  Županijskog  - zapovjednik  DVD  Donji  Andrijevci,  

vatrogasnog  zapovjedništva Ivan  Vukašinović,  član  Zapovjedništva

- zapovjednik  DVD  Donji  Varoš,  Mario  

Moro,  član  Zapovjedništva

I. - zapovjednik  DVD  Dragalić,  Igor  

Šupica,  član  Zapovjedništva

Za  članove  Županijskog  vatrogasnog  - zapovjednik  DVD  Gornji  Bogićevci,  

zapovjedništva  Brodsko-posavske  županije  Milan  Račman,  član  zapovjedništva

imenuju  se: - zapovjednik  DVD  Gundinci,  Ivica  

- zapovjednik  VZŽ  Brodsko-posavske,  Kokanović,  član  Zapovjedništva

St jepan  Županić ,   zapovjednik  - zapovjednik  DVD  Okučani,  Milan  

Zapovjedništva Vučković,  član  Zapovjedništva

- zapovjednik VZG/JVP Slavonski  Brod,  - zapovjednik  DVD  Slavonski  Šamac,  

Ivan  Vuleta,  pomoćnik  za  operativno  Stipo  Vilajtović,  član  Zapovjedništva

rukovođenje

- zapovjednik  VZG/JVP Nova  Gradiška,  

Siniša  Makovičić,  pomoćnik  za  II.

dobrovoljno  vatrogastvo

- zapovjednik  VZO  Bebrina,  Damir  Sustav  zapovijedanja  na  području  

Stvorčić,  član  Zapovjedništva Republike  hrvatske  daje  se  u  grafičkom  prikazu  

- zapovjednik  VZO  Brodski  Stupnik,  koji  se  sastavni  dio  ove  Odluke  (prilog  1.).

Damir  Gubić,  član  Zapovjedništva

- zapovjednik  VZO  Cernik,  Kazimir  

Jelinić,  član  Zapovjedništva III.

- zapovjednik  VZO  Davor,  Zdravko  

Haim,  član  Zapovjedništva Radom  Zapovjedništva  upravlja  

- zapovjednik  VZO  Garčin,  Miroslav  zapovjednik  koji  odlučuje  i  odgovara  za  rad  

Štefanac,  član  Zapovjedništva Zapovjedništva.

- zapovjednik  VZO  Nova  Kapela,  

Krešimir  Kolarić,  član  Zapovjedništva

- zapovjednik  VZO  Oprisavci,  Franjo  IV.

Trepšić,  član  Zapovjedništva

- zapovjednik  VZO  Oriovac,  Damir  Popis  članova  Županijskog  vatrogasnog  

Milašin,  član  Zapovjedništva zapovjedništva  dostavlja  se  glavnom  

- zapovjednik  VZO  Rešetari I,  Ivo  Prpić,  vatrogasnom  zapovjedniku  odmah  po  

član  Zapovjedništva imenovanju.
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V. Klasa  :  810-01/12-01/04

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

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Slavonski  Brod,  17.  svibnja  2012.

donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije”. ŽUPAN

Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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44. - Domu za starije i nemoćne osobe ukupan 

iznos (100%) u roku tri dana po uplati u 

Županijski proračun, za namjene utvrđene 
Na temelju odredbi Odluke o izvršenju svojim financijskim planom za tekuću 

Županijskog proračuna za 2012. („Službeni godinu;
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 16/11), a u - Zavodu za javno zdravstvo Brodsko-
svezi sa člankom 52. stavak 2. Zakona o proračunu posavske županije u 70% iznosu u roku iz 
(„Narodne novine“ br. 87/08) te članka 56. Statuta članka 3. ove Odluke, za namjene utvrđene 
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik svojim financijskim planom;
Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 19/10), 

župan Brodsko-posavske županije donosi osnovnim i srednjim školama:

- u 100%-tnom iznosu ako su prihodi 
PRAVILNIK ostvareni od naplate za konkretne usluge 

škole, kao što je: prehrana učenika, školske 
o korištenju vlastitih prihoda proračunskih ekskurzije, intelektualne usluge u 

korisnika praktikumima i sl.,

- u 70%-tnom iznosu ako su prihodi 

ostvareni od najmanjih zakupa dvorana i 
Članak 1. drugog prostora škole, opreme i sl.;

- ustanovama u kulturi: Muzeja Brodskog 
Ovim Pravilnikom propisuje se način korištenja, te Posavlja, Galerije Ivana Meštrovića, 
mjer i la za raspodjelu vlast i t ih pr ihoda Zavodu za prostorno uređenje, Javnoj 
proračunskih korisnika. ustanovi za zaštitu prirodnih vrijednosti 

70%-tni iznos od uplaćenog prihoda, 

namjenski za izdatke planirane njihovim 
Članak 2. planom.

Vlastiti prihoda proračunskih korisnika u smislu 

odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 

87/08) prihodi su koje proračunski korisnici 

ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u Članak 5.
tržišnim uvjetima, koji se ne financiraju iz 

Proračuna. Brodsko-posavska županija sredstva ostvarena iz 

dijela vlastitih prihoda korisnika Proračuna u 

iznosu od 30% namjenjuju se za troškove 
Članak 3. poslovanja i praćenja ovih prihoda, a osobito za: 

računovodstveno-knjigovodstvene poslove, 
Proračunski korisnici obvezni su prihode iz članka edukaciju proračunskih korisnika za uvođenje 
1. ovog Pravilnika u ukupnom iznosu uplaćivati u županijske riznice, obveze monitoringa vode 
Županijski proračun po isteku svakog mjeseca, a temeljem posebnih propisa i dr.
najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 6.
Članak 4.

Proračunski korisnici sredstva ostvarena vlastitom 
Brodsko-posavska županija prihode od vlastite djelatnošću mogu koristiti samo za one namjene 
djelatnosti doznačavat će korisnicima, odnosno koje su utvrdili financijskim planom i programom, 
ustanovama na sljedeći način: a prvenstveno za financiranje rashoda nastalih 
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obavljanjem vlastite djelatnosti, kao što su: - ostali  akti:

- za zaposlene u vlastitoj djelatnosti;

- za materijalne rashode, režijske troškove i 
45.dr. (struja, plin i dr.);

- za neutrošenu financijsku imovinu za 

obavljanje vlastite djelatnosti;
Na  temelju  članka  92.  Zakona  o  odgoju  

- za pokriće redovitih rashoda poslovanja i 
i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  

nabavku nefinancijske imovine;
(Narodne  novine,  broj  87/08,  86/09,  92/10 i 

- za druge izdatke.
105/10-ispr.,  90/11,  16/12).  članka  4.  Pravilnika  

o  načinu  i  postupku  utvrđivanja  uvjeta  za  

početak  rada  školske  ustanove  (Narodne  
Članak 7. novine,  broj  141/09)  i  Zakona  o  umjetničkom  

obrazovanju  (Narodne  novine  130/11),  a  
Proračunski korisnici dužni su najkasnije u roku 10 povodom  zahtjeva  Glazbene  škole  Slavonski  
dana dostaviti nadležnom upravnom odjelu Brod,  ministar  znanosti,  obrazovanja  i  sporta  
financijski plan i program, kao i sve eventualne donosi
njihove izmjene i dopune za odnosnu godinu.

RJEŠENJE

Članak 8.

Odobrava  se  Glazbenoj  školi  Slavonski  Brod  
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a izvođenje  programa  obrazovanja  za  stjecanje  
primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine i objavit kvalifikacije  glazbenik  tamburaš  (šifra  292704).
će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“.

Obrazloženje

Glazbena  škola  Slavonski  Brod  podnijela  je  

zahtjev  za  izdavanjem  rješenja  za  izvođenje  
Klasa: 023-01/12-01/309 programa  obrazovanja  za  stjecanje  kvalifikacije  
Urbroj: 2178/1-11-01/12-1 glazbenik  tamburaš.
Slavonski Brod, 1. lipanj 2012.

U  postupku  koji  je  prethodio  ovom  rješenju,  a 
ŽUPAN temeljem  priložene  dokumentacije,  utvrđeno  je 

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r. da  škola  ispunjava  uvjete  propisane  člankom  4.  

Pravilnika  o  načinu  i  postupku  utv rđivanja  

uvjeta  za  početak  rada  školske  ustanove,  pa  je  

riješeno  kao  u  izreci.

Pouka  o  pravnom  lijeku

Protiv  ovog  Rješenja žalba nije  dopuštena  ali  

nezadovoljna  stranka  može  pokrenuti  upravni  

spor  tužbom  pred  Upravnim  sudom  Republike  

Hrvatske  u  roku  od  30  dana  od  dana  primitka  

Rješenja.
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Republike  Hrvatska vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

Ministarstvo  znanosti,  obrazovanja  i  sporta

Klasa  :  UP/I-602-03/12-05/00025 Obrazloženje

Urbroj:  533-09-12-0005

Zagreb,  22. s vibnja  2012. Općinsko  vijeće  općine  Oprisavci  na  

19.  sjednici  od  11.  travnja  2012.  godine  

Ministar donijelo  je  Odluku  o  trgovini  na  malo  izvan  

dr.sc.  Željko  Jovanović, v.r. prodavaonica  na  području  općine  Oprisavci,  

koju  je  načelnik  općine  Oprisavci  dostavio  

predstojniku  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko-

posavskoj  županiji  dana  26.  travnja  2012.  

godine.

Članak  24.  Odluke  o  trgovini  na  malo  

46. izvan  prodavaonica  na  području  općine  

Oprisafvci  propisuje,  između  ostalog,  da  se  

prodaja  putem  pokretnih  trgovina  može  

temeljem  članka  80.  Zakona  o  lokalnoj  obavljati  samo  i  isključivo  u  naseljima  

i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  Poljanci,  Zoljani,  Stružani  i  Novi  Grad.

(”Narodne  novine”  br.  33/01,  60/01,  129/05,  Zakonom  o  područjima  županija,  

109/07, 125/08  i  36/09),  po  ovlaštenju  Vlade  gradova  i  općina  u  Republici  Hrvatskoj  

RH  predstojnik  Ureda  državne  uprave  u  (”Narodne  novine”  br.  86/06)  određuju  se  

Brodsko-posavskoj  županiji,  donosi područja  svih  županija,  gradova  i  općina  u  

Republici  Hrvatskoj.  člankom  15.  navedenog  

ODLUKU Zakona  propisano  je  da  u  sastav  Brodsko-

posavske  županije  ulazi  općina  Oprisavci  

unutar  koje  se  nalaze  naselja  Novi  Grad,  

1. Obustavlja  se  od  primjene  odredba  Oprisavci,  Poljanci,  Prnjavor,  Stružani,  Svilaj,  

članka  24.  Odluke  o  trgovini  na  malo  Trnjanski  Kuti  i  Zoljani.

izvan  prodavaonica  na  području  općine  Odredbom  članka  10.  stavka  4.  Zakona  

Oprisavci,  Klasa:023-05/12-01/6,  o  trgovini  (”Narodne  novine”  broj  87/08,  

urbroj:2178/14-01-12-1  od  11.  travnja  96/08,  116/08,  76/09-UOSRH  i  114/11)  

2012.  godine. propisano  je  da  se  prodaja  robe  na  način  iz  

2. Ova  odluka  bez  odgode  dostavit  će  se  stavka  1.  podstavka  5.  ovoga  članka  (pokretna  

predsjedniku  Općinskog  vijeća  i  prodaja),  može  se  obavljati  samo  uz  uvjete  

načelniku  općine  Oprisavci,  sukladno  propisane  odlukom  predstavničkog  tijela  grada  

članku  80.  stavak  2.  Zakona  o  lokalnoj  ili  općine  na čijem  području  se  pokretna  

i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi. prodaja  obavlja.  Dakle,  zakonodavac  je  

3. Ova  Odluka  bez  odgode  dostavit  će  se  propisao  da  se  mogu  propisati  uvjeti  pod  

Ministarstvu  gospodarstva  RH  i  kojima  se  može  obavljati  prodaja  robe  putem  

Ministarstvu  uprave  RH. pokretne  trgovine,  s time  da  se  podrazumijeva  

4. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  da  odluka  predstavničkog  tijela  sadrži  opća  

donošenja  i  primjenjuje  se  od  dana  pravila  koja  se  odnose  na  neodređeni  broj  

kojeg  je,  sukladno  točki  2.  ove  Odluke,  slučajeva  i  osoba  što  su  obilježja  općeg  akta.

dostavljena  predsjedniku  Općinskog  Materijalno  pravno  poimanje  članka  10.  

vijeća  i  načelniku  općine  Oprisavci,  a stavka  4.  Zakona  o  trgovini  (”Narodne  novine”  

objavit  će  se  na  Oglasnoj  ploči  Ureda  broj  87/08,  96/08,  116/08,  76/09-UOSRH  i  

državne  uprave,  te  u  „Službenom  114/11)  od  strane  Općinskog  vijeća  je  izvan  
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namjere  koju  je  zakonodavac  imao  kada  se  materijalnopravnom  smislu  (djelomično)  u  

donosio  Zakon.  Takvim  poimanjem  Općinsko  suprostonosti  s  Ustavom  i  Zakonom  i  to  u  

vijeće  je  građanima  naselja  Oprisavci,  Trnjanski  dijelu  (članak  24.)  koji  određuje  prodaju  putem  

Kuti,  Prnjavor  i  Svilaj  onemogućilo  dostupnost  pokternih  trgovina.

roba  i  usluga  prodajom  putem  pokretne  Polazeći  od  navedenog  odlučeno je  kao  

trgovine  i  stavilo  ih  u  nepovoljniji  položaj  u  u  izreci  ove  Odluke.

odnosu  na  građane  u  naseljima  gdje  se  takva  

prodaja  može  obavljati,  a  potencijalnim  Ured  državne  uprave

trgovcima  ograničilo  poduzetničku  i  tržišnu  u  Brodsko-posavskoj  županiji

slobodu  koja  je  temelj  gospodarskog  ustroja  

Republike  Hrvatske.  Dakle,  odredilo  je  prostor  Klasa  :  040-01/12-01/102

na  kojem  je  prodaja  dopuštena,  odnosno  nije  Urbroj:  2178-01/1-12-2

dopuštena  za  što  nema  pravnog  uporišta  u  Slavonski  Brod,  9.  svibnja  2012. g.

Zakonu  o  trgovini  i  time  svoje  građane  dovelo  

u  nejednak  pravni  položaj,  a  poduzetnicima  i  Po  ovlaštenju

trgovcima  ograničilo  poduzetničku  slobodu. Vlade  RH

Predstojnik  Ureda  državne  uprave  u  Predstojnik

Brodsko-posavskoj  županiji  ocijenio  je  da  je  Mirko  Vilajtović, v.r.

Odluka  Općinskog  vijeća  općine  Oprisavci  u 
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2. I.

Poništava se Odluka o izboru najpovoljnije ponude 

Na temelju odredbe članka 32. stavka 3. za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu- 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne ribnjacima u vlasništvu Republike Hrvatske na 

novine“, broj 152/08 i 21/10), poništenja području općine Bebrina, općine Brodski Stupnik i  

Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i općine Sibinj ,   Klasa:021-05/07-02/16, 

ruralnog razvoja Klasa:320-02/07-01/1117, U r b r o j : 2 1 7 8 / 0 2 - 0 3 - 0 7 - 1  o d  2 2 . s v i b n j a   

Urbroj:525-09-2-0378/11-7 od 12.12.2011.godine 2007.godine, sukladno  poništenju Suglasnosti 

na Odluku o izboru najpovoljnije ponude na Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 

natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta- razvoja Klasa:320-02/07-01/1117, Urbroj:525-09-

ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na 2-0378/11-7 od 12.12.2011.godine na predmetnu  

području općine Bebrina, općine Brodski Stupnik i Odluku.

općine Sibinj, te  i članka 30. Statuta općine 

Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» broj 9/09), Općinsko vijeće općine II

Bebrina na 19. sjednici održanoj 19. 3. 2012.  

godine, donijelo je  OBRAZLOŽENJE

ODLUKU Za ribnjake  koji se protežu na području tri 

općine: Bebrinu, Brodski Stupnik i Sibinj  (četiri 

o  poništenju natječaja za ribnjake, te katastarske općine: Brodski Stupnik,  Kaniža, 

stavljanje izvan snage Slobodnica, Sibinj)  raspisan je zajednički natječaj 

Odluke o izboru najpovoljnije ponude na za davanje u zakup.

natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta- 

ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na Davanje u zakup ribnjaka išlo je sljedećim 

području općine Bebrina, općine Brodski postupkom:

Stupnik i općine Sibinj

OPĆINA  BEBRINA
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1. Održan sastanak predstavnika Županije, odvjetništva u Slavonskom Brodu na nacrt 

Ministarstva poljoprivrede, općina ugovora s O.G. KUKEC, na  isti smo dobili 

Bebrina, Brodski Stupnik i Sibinj  s temom TRI negativna odgovora. Nakon ispravaka 

davanja u zakup ribnjaka dana 6. 9. 2006. nacrta i dopune dokumentacije (dva 

godine navrata)  dobiveno  je  negativno mišljenje 

2. Prikupljene suglasnosti potrebne za na dostavljeni nacrt ugovora o zakupu 

raspisivanje natječaja (broj:M-DO-1/10-11 od 2.11.2010.) 

3.  Donesena je Odluka o raspisivanju Razlog nedobivanja suglasnosti  je što nije 

n a t j e č a j a  z a  d a v a n j e  u  z a k u p  moguće uvođenje u posjed ribnjaka kao 

poljoprivrednog  zemljišta  – ribnjaka u  tehnološke cjeline  (“Agroproizvodnja”  

vlasništvu Republike Hrvatske na d.o.o. Slavonski Brod je u neovlaštenom 

području općina Bebrina, Brodski Stupnik posjedu k.č. broj 6,9,11,14, dio 16 i 27 k.o. 

i Sibinj  Klasa:021-05/06-02/33, Urbroj: Kaniža i k.č. broj 3018 k.o. Brodski 

2178/02-03-06-1 od 1. 12. 2006. g. S t u p n i k ,  a  Ž u p a n i j s k o  d r ž a v n o  

4. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i odvjetništvo  je podnijelo zahtjev za mirno 

vodnog gospodarstva  RH  dalo suglasnost  rješavanje spora s Agroproizvodnjom  radi  

na predmetnu Odluku Klasa:320-02/06- predaje u posjed dijela ribnjaka, a postupak 

01/1845, Urbroj:525-9-07-2/ID od 18. 1. je u tijeku. 

2007. 13. Zatraženo očitovanje Ministarstva 

5. Objavljen natječaj u tjedniku “Posavska poljoprivrede šumarstva i vodnog 

Hrvatska”  30.  3. 2007. gospodarstva  RH  o daljnjem postupanju i 

6. Objavljen ispravak natječaja u tjedniku o tome tko poništava natječaj za zakup 

“Posavska Hrvatska”  od 6. 4. 2007. (točka 14. Dobivena suglasnost  kojom se stavlja 

8) izvan snage Suglasnost Ministarstva 

7. Donešena  Odluka o imenovanju poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja  

Povjerenstva za provedbu javnog  natječaj na Odluku  o izboru najpovoljnije ponude 

za davanje u zakup poljoprivrednog za zakup poljoprivrednog zemljišta – 

zemljišta- ribnjaka u vlasništvu Republike ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske  

Hrvatske na području općina Bebrina, na području općina Bebrina, Brodski 

Brodski Stupnik i Sibinj Klasa:021-05/07- Stupnik i Sibinj, Klasa: 021-05/07-02/16, 

02/21, Urbroj:2178/02-03-1 od 19. 4. Urbroj:2178/02-03-07-1 od 22. svibnja 

2007. godine 2007. godine

8. Otvaranje ponuda 15. Temeljem Suglasnosti Ministarstva 

9. Pregled  i ocjena ponuda  objavljeno poništenje natječaja u tjedniku 

10. Donošenje Odluke  o izboru najpovoljnije Posavska Hrvatska od 13. 1. 2012.

ponude za zakup poljoprivrednog 

zemljišta – ribnjaka u vlasništvu Republike 

Hrvatske  na području općina Bebrina, III

Brodski Stupnik i Sibinj , Klasa:021-

05/07-02/16, Urbroj:2178/02-03-07-1 od Temeljem gore iznesenih radnji, a budući da je u 

22. svibnja  2007.godine međuvremenu stupio na snagu novi Zakon o 

11. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i izmjenama i dopunama  Zakona o poljoprivrednom 

vodnog gospodarstva  RH  dalo suglasnost  zemljištu (”Narodne novine“, 63/2011)  u čije 

na predmetnu Odluku Klasa:320-02/07- odredbe su uvršteni članci 56.a, 56b, 56c a kojma je 

01/1117, Urbroj:525-09-2-0378/09-3 od 9. predviđeno da se ribnjaci daju u dugogodišnji 

12. 2009. god. zakup  i natječaj provodi Ministarstvo, donosi se 

12. Zatražena  je suglasnost  i prethodno odluka o poništenju natječaja.

m i š l j en j e  Župan i j skog  d r žavnog   
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IV - NK “ŠOKADIJA” Šumece -  8.000,00  kn

- NK “GAJ” Zbjeg -  8.000,00  kn

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a - NK “OPCINE BEBRINA” VETERANI  - 

objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko- 6.000,00 kn

posavske županije".

2. Ostali izdaci u športu – utrošeno je 

OPĆINSKO VIJEĆE  29.985,00  kuna 

OPĆINE BEBRINA   

Financirane  su sljedece manifestacije:

Klasa:320-01/12-01/6 - tradicionalna utakmica izmedu “A” i “B” 

Urbroj:2178/02-03-12-1 reprezentaci je opcine na uskrsni  

BEBRINA,  19. 3. 2012. g. ponedjeljak

- opcinska nogometna liga u kojoj sudjeluju 

PREDSJEDNIK VIJEĆA NK s podrucja opcine Bebrina

Mijo Belegić, v.r. - N K  “ Š O K A D I J A ”   Š u m e c e  z a  

organiziranje  tradicionalne susrete 

“Šokadijade”

- Tradicionalni nogometni turniri: 

   1. Mirko Varošcic-Cuca u organizaciji NK 

“ŠOKADIJA” Šumece

3. 2. Antun Crnac-Cado u organizaciji NK 

“BONK” Bebrina 

 - dotacija za rad športsko-ribolovnih 

Na temelju članka  37.i članka 39. Zakona  udruga: ŠRU “KECIGA” Dubocac, 

o športu  («NN» br. 111/97 i 13/98) i članka “CIKOV” Šumece, ŠRU “SUNCAR” 

30.Statuta općine Bebrina («Službeni vjesnik Bebrina 

Brodsko-posavske županije» br. 9/2009.), -  rad Stolnoteniskih  klubova 

Općinsko vijeće  općine Bebrina  na svojoj 

19.sjednici održanoj 19. 3. 2012. godine donijelo je

II.

IZVJEŠĆE 

o izvršenju  PROGRAMA Ovo Izvješce objavit ce se u “Službenoim 

javnih potreba u športu općine Bebrina za vjesniku Brodsko-posavske županije.

2011. godine

OPCINSKO VIJECE 

I. OPCINE BEBRINA

Programom javnih potreba u športu  u 

Proracunu opcine Bebrina za 2011.godinu  Klasa:021-05/12-02/5

izdvojeno je  83.985,00 kuna  a planirano je Urbroj:2178/02-03-12-1

85.000,00 kuna. Bebrina, 19. 3. 2012. godine

1. Prijenosna sredstva športskim klubovima  PREDSJEDNIK VIJECA

- iznos od  54.000,00 kuna Mijo Belegic, v.r.

- NK “MLADOST” Banovci- 8.000,00  kn

- NK “BONK” Bebrina - 8.000,00  kn

- NK “POSAVAC” Kaniža - 8.000,00  kn

- NK “GRANICAR” Stupnicki Kuti- 

8.000,00  kn
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4.

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3., a u svezi sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (“NN” broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04), te članka 30. Statuta općine Bebrina  

(“Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije, broj 9/2009),  Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj  19. 

sjednici održanoj  19. 3.  2012.godine, donijelo je

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa  gradnje objekata i ureðaja komunalne
infrastrukture za 2011.godinu

I.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011.godini ostvareno je 279.364,26 

kuna.

1. Javna rasvjeta

II.

Ovo Izvješće objavit će se u  “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

Klasa: 021-05/12-02/4
Urbroj:2178/02-03-12-1
Bebrina, 19. 3. 2012. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.  

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  Izgradnja mreže javne rasvjete i postavljanje novih 

rasvjetnih mjesta 
(Bebrina, Kaniža, Šumeće, Zbjeg) 

20.000,00 8.000,00 

2. Nerazvrstane ceste 
 
- izgradnja staze na groblju Banovci   

      -   
- izgradnja  staze od raskrižja do škole u Bebrini  

       
 

 
 

90.000,00  
 

 200.000,00  

 
 

79.167,72 
 

192.196,54 

3. produžetak vodovodne mreže u naseljima Kaniža, 
Šumeće, Stupnički Kuti,  

74.000,00 0 

 UKUPNO  384.000,00 279.364,26 
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5.

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3., a u svezi sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (“NN” broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04), te članka 30. Statuta općine Bebrina  
(“Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije", broj 9/2009),  Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 
19.sjednici održanoj  19. 3. 2012. godine, donijelo je 

IZVJEŠĆE 
 

o izvršenju  Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture za 2011. godinu

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture ostvareno je 264.201,58 kuna od planiranih 
355.000,00 kuna.

1.  Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina:

2. Održavanje javnih površina

3. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  - košnja dječjih igrališta  - tri puta godišnje 

- čišćenje ispred svih društvenih domova – pet puta godišnje 
- košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća – tri 

puta godišnje 
- održavanje i uređenje parkova  
 

10.000,00  3.500,00 

 Ukupno:  10.000,00 3.500,00 
 

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.   održavanje zelenih površina, pješačkih staza, parkova, dječjih 

igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se 
ti  dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom 
zakonu. 
 

10.000,00  7.000,00 

 Ukupno:  10.000,00 7.000,00 
 

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  Održavanje  i  nasipanje tucanikom nerazvrstanih cesta   

      - Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak 
     - Dubočac-  cesta na nasipu, 
     - Zbjeg – drugi red kuća,  
     - Stupnički Kuti – kraj sela 
     - Šumeće – Musin sokak,  kuće kod igrališta 
 
     - čišćenje snijega u zimskom periodu  na nerazvrstanim 
cestama u  svim naseljima općine  
- održavanje poljskih puteva  

100.000,00 
 
 
 

49.708,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ukupno:  100.000,00 49.708,00 
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4. Održavanje groblja

5. Javna rasvjeta

II.

Ovo Izvješće objavit će se u  “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/12-02/3
Urbroj:2178/02-03-12-1
Bebrina, 19. 3. 2012.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

6.

Na temelju  članka 30. Statuta općine Bebrina  (“Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije", broj 
9/2009), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 19. sjednici održanoj  19. 3. 2012. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNIH  POTREBA
OPĆINE BEBRINA ZA 2011.GODINU

I.

Općina Bebrina je u 2011. godini izdvajala sredstva za socijalne potrebe  iz Proračuna općine Bebrina, te 
iz Proračuna Brodsko-posavske županije  koji je doznačio sredstva za podmirenje  nabave drva za ogrjev.

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  održavanje mjesnih groblja 

 
10.000,00  4.000,00 

 Ukupno:  10.000,00 4.000,00 
 

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  – troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki- 

i rasvjetna tijela     
30.000,00  17.000,00 

2.  troškovi potrošnje električne energije 
za osvjetljavanje ulica  

195.000,00  182.993,58 

 Ukupno:  225.000,00 199.993,58 
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II.

Ovo Izvješće objavit će se u  “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/12-02/2
Urbroj:2178/02-03-12-1
Bebrina, 19. 3. 2012.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.  

Vrsta prava Planirana 
sredstva  
(u kn) 

Utrošena 
sredstva 
 (u kn) 

1. Sufinanciranje predškolskog odgoja u vrtiću  
      «Zlatni Cekin» - 3 djece   

20.000,00  18.900,00 

2. jednokratne pomoći 12.000,00  12.726,00 
3. pomoć za podmirenje troškova stanovanja 32.000,00  5.153,00  
4. sufinanciranje troškova prijevoza učenika 121.000,00  115.445,00                                 
5. potpore Udruzi slijepih Brodsko-posavske 

županije    
1.000,00 1.000,00 

6. potpora za O.Š. Milan Amruš Slavonski Brod 4.000,00  4.000,00 
7. naknada rodiljama za  novoronđenčad  55.000,00  46.000,00 
8. potpore za Crveni križ    10.000,00 2.000,00 
  

UKUPNO 
255.000,00 205.224,00 
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7. - K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o  

“POSAVAC” Kaniža  - 12.000,00 kn

- K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o  
Na temelju Zakona o financiranju javnih “ŠOKADIJA” Šumeće – 10.500,00 kn

potreba u kulturi («NN» br. 27/93) i članka - K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o  
30.Statuta općine Bebrina («Službeni vjesnik “ANDRIJ PELIH” Šumeće – 5.000,00 
Brodsko-posavske županije» br. 9/2009.), Općinsko kn 
vijeće  općine Bebrina  na svojoj  19.sjednici - K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o  
održanoj 19. 3. 2012. godine donijelo je “GRANIČAR” Stupnički Kuti – 

17.500,00 kn 
IZVJEŠĆE - K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o   

“BEBRINA” Bebrina  - 7.000,00 kn
o izvršenju Programa 

javnih potreba u kulturi općine Bebrina za 

2011. godinu II.

Za održavanje i adaptaciju dolje navedenih 
I.

sakralnih objekata  na području općine Bebrina 

izdvajena su sredstva u iznosu od 100.865,09 kn  od 
Programom javnih potreba u kulturi  na 

planiranih 100.000.00 kn.
općinskoj razini u Proračunu općine Bebrina u 2011. 

- RKT Župa Svete Marije Magdalene Bebrina 
godini izdvojeno je 59.000,00 kuna (planirano je 

(crkva Sv. Marije Magdalene u Bebrini, filijalna 
60.000,00 kn).

crkva Preobraženja Gospodnjeg u Banovcima, 
Sredstva su se dodijelila KUD-ovima 

filijalna crkva Sv. Katarine u Stupničkim 
temeljem njihov planova rada za redovitu djelatnost 

Kutima ) 
i za  sljedeće manifestacije:

- RKT župa  Sv. Mihaela Arkanðela u Dubočcu  

(crkva Dubočac)
- Tradicionalni festival “Inati se Slavonijo” koji 

- RKT župa  Sv. Grgura pape u Kaniži (crkva 
se  održava  u   organizac i j i  KUD-a  

Kaniža)
“ŠOKADIJA”  u Šumeću

- RKT župa Pohoðenja BDM (crkva Šumeće)
- Tradicionalni ukrajinski bal koji se održava u  

- Grkokatolička župa u Kaniži (crkva Presvete 
organizaciji KUD-a “ANDRIJ PELIH” u 

Bogorodice u Kaniži i crkva Velike Gospe u 
Šumeću

Šumeću)
- ODRŽAVANJE LITERARNO-DRAMSKE 

VEČERI POSVEĆENE Tarasu Ševčenku  koji 
III

se održava u  organizaciji UKPD-a  “TARAS 

ŠEVČENKO” u  Kaniži
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom 

- Smotra folklora “Urodila šuma žirovica” u 
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Bebrini 

- Smotra folklora “Slavonija u srcu i duši” u 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Stupničkim Kutima 
OPĆINE BEBRINA

Temeljem toga KUD-ovima su doznačena sredstva 
Klasa:021-05/12-02/1

u iznosima:  
Urbroj:2178/02-03-12-1

- Ukrajinsko Kulturno-prosvjetno 
Bebrina, 19. 3. 2012. godine

društvo “TARAS ŠEVČENKO” 

Kaniža – 7.000,00 kn
PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.
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15.  Članak 2.

Grobno mjesto za ukop umrle osobe s 

Na temelju članka 32. Statuta općine prebivalištem izvan područja općine Davor koja 

Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske nema grobnog mjesta na mjesnim grobljima u 

županije“ broj 12/09), a skladu sa člankom 13. Davoru i Orubici i obitelj umrlog nije plaćala 

Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj godišnju grobnu naknadu, plaća se u iznosu od 

19/98), Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 18. 3.000,00 kuna plus PDV.

sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donosi

Obitelji koje su porijeklom iz Davora ili 

ODLUKU Orubice s trenutnim prebivalištem izvan područja 

općine Davor, a koje plaćaju grobnu naknadu za 

o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za grobnicu ili grobno mjesto na mjesnom groblju u 

sahranu na mjesnim grobljima u naseljima Davoru ili Orubici oslobođeni su plaćanja iznosa 

općine Davor i naknade za grobno mjesto od 3.000,00 kuna plus PDV za grobno mjesto za 

ukop umrlog člana obitelji.

 Članak 1.

 Članak 3.

Visina naknade za sahranu pokojnika na 

grobljima na području općine Davor iznosi 500,00 Cijene iz članka 1. i 2. ove Odluke mogu se 

kuna plus PDV. Sahranu pokojnika na mjesnim mijenjati samo uz suglasnost Općinskog vijeća 

grobljima u Davoru i Orubici obavlja komunalna općine Davor. 

tvrtka Komunalac Davor d.o.o. Davor, I. 

Gundulića 35.

OPĆINA  DAVOR
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 Članak 4. Članak  1.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Za  korisnike  koji  imaju  prijavljeno  

prestaje važiti Odluka o visini naknade za sahranu prebivalište  u  kojem  se  nalazi  mjesno  groblje  

na mjesnim grobljima u naseljima općine Davor i utvrđuje  se  visina  jednokratne  naknade  za  

naknade za grobno mjesto, Klasa:363-01/07-01/5, dodjelu  grobnog  mjesta  koju  plaća  korisnik  

Urbroj:2178/17-07-05-1 od 28. veljače 2007. grobnog  mjesta,  kako  slijedi :

godine.

-  za  ukop  1  osobe

400,00 kn plus  PDV

 Članak 5. -  za  ukop  2  osobe

800,00 kn plus  PDV

Ova Odluka stupa na snagu danom -  za  ukop  3  osobe  1.200,00 kn plus  PDV

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku -  za  ukop  4  osobe        1.600,00 kn plus  PDV

Brodsko-posavske županije“. -  za  ukop  5  i  više  osoba  2.000,00 kn plus  

PDV

OPĆINSKO VIJEĆE -  za  grobnice:  -  za  1  i  2  osobe     1.000,00 kn 

OPĆINE DAVOR plus  PDV

-  za  više  osoba     2.000,00 kn plus  PDV

Klasa:363-01/12-01/12

Urbroj:2178/17-01-12-3 Utvrđenu  naknadu  iz  stavka  1. ovog  

Davor, 19. ožujka 2012. članka  plaća  korisnik  grobnog  mjesta  pri  

dodjeli  grobnog  mjesta  na  neodređeno  vrijeme.

PREDSJEDNIK Prilikom  dodjele  grobnog  mjesta  izdaje  

OPĆINSKOG VIJEĆA: se  rješenje  o  dodjeli  grobnog  mjesta  na  

Željko Burazović, v.r. neodređeno  vrijeme  od  ovlaštene  pravne  osobe  

kojoj  je  groblje  predano  na  upravljanje.

   Članak  2.

16. Cijene  iz  članka  1. ove  Odluke  mogu  se  

mijenjati  samo  uz  suglasnost  Općinskog  vijeća  

općine  Davor.  

Na  temelju  članka  32. Statuta  općine  

Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske    Članak  3.

županije“ broj 12/09),  a  skladu  sa  člankom  13. 

Zakona  o  grobljima („Narodne  novine“ broj Danom  stupanja  na  snagu  ove  Odluke  

19/98),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  prestaje  važiti  Odluka  o  visini  naknade  za  

18. sjednici  održanoj  19. ožujka  2012. godine,  dodjelu  grobnog  mjesta  na  mjesnim  grobljima  

donosi u  naseljima  općine  Davor  Klasa:363-01/08-

01/12,  Urbroj:2178/17-01-08-1  od  15. prosinca 

ODLUKU  2008. godine.

o  dopuni Odluke o  visini  naknade  za  

dodjelu  grobnog  mjesta na  mjesnim  

grobljima  u  naseljima  općine  Davor  
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Članak  4.  Prodaja putem pokretnih prodavaonica stalnog je i 

povremenog karaktera. 

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Stalnom prodajom putem pokretnih prodavaonica 

donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  smatra se prodaja organizirana svakodnevno ili u 

vjesniku  Brodsko-posavske  županije“. kontinuitetu s određenim tjednim vremenskim 

razmacima. 

OPĆINSKO  VIJEĆE Svako vozilo namijenjeno stalnoj prodaji u smislu 

OPĆINE  DAVOR ovog članka smatra se izdvojenom poslovnom 

jedinicom i mora imati na vozilu jasno naznačen 

Klasa: 363-01/12-01/11 naziv i adresu tvrtke. 

Urbroj:2178/17-01-11-2

Davor, 19. ožujka  2012.

NAČIN PRODAJE

PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG  VIJEĆA: Članak 2.

Željko  Burazović, v.r.

Trgovina robe na malo izvan prodavaonica može se 

obavljati temeljem odobrenja Jedinstvenog 

upravnog odjela, u skladu s ovom Odlukom.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja u 

zahtjevu je dužan navesti osnovne podatke o 

17. 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 

Na temelju članka 10. stavka 1. 3., 4. i 5. kojom dokazuje da je registriran za obavljanje 

Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08 i 116/08, djelatnosti.

76/09-OUSRH, i 114/11 ) i članka 32. Statuta Odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela sadrži 

općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko- sljedeće podatke: osnovne podatke o podnositelju 

posavske županije" broj 12/09) Općinsko vijeće zahtjeva, lokaciju i površinu na kojoj se prodaje 

općine Davor na 18. sjednici održanoj  19. ožujka  roba, način prodaje robe i vrstu robe, vrijeme 

2012. godine donijelo je trajanja odobrenja (početak i završetak trajanja 

odobrenja), obvezu čišćenja površine.

ODLUKU Odobrenja iz ove Odluke neće se izdati ukoliko 

podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja 

o trgovini na malo izvan prodavaonica prema općini Davor po bilo kojoj osnovi.

pokretnom prodajom

na području općine Davor

 

Članak 3.

Članak 1.

Prodaja putem pokretnih trgovina može se 

Ovom Odlukom utvrđuje se prodaja robe i usluga obavljati  dva  dana  u  tjednu  -  četvrtkom  i  

na malo, izvan trgovina, pokretnom prodajom. subotom  u  vremenu  od  8,00 – 13,00 sati u  

naseljima  Davor  i  Orubica  na javnim 

Pod prodajom putem pokretnih prodavaonica površinama,  (u  naselju  Davor  ispred  Doma  

smatra se prodaja mješovite robe i drugih Davor,  ul. K. Tomislava  45,  Parkiralište  pored  

proizvoda iz posebno prilagođenih vozila, a u Krčme  Davor,  Trg  M. A. Relkovića,  ugibalište  u  

skladu s odredbama posebnih propisa. ul. V. Nazora – Staro  polje,  u  naselju  Orubica  
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ispred  Doma  Orubica  u  Savskoj  ulici ), uz uvjet Članak 8.

da ne remete sigurnost prometa.

Prodaja  putem  pokretne  trgovine  za  Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna, 

ribarnicu  može  se  obavljati  jednom  tjedno  -  kaznit će se pravna osoba, počinitelj prekršaja, koja 

četvrtkom  u  vremenu  od  8,00 – 13,00 sati  na  obavlja trgovinu na malo izvan prodavaonice na 

utvrđenim  lokacijama  iz stavka  1.  ovog  članka. području općine Davor suprotno odredbama ove 

Odluke. 

Za počinitelja prekršaja iz prethodnog stavka 

Članak 4. kaznit će se i odgovorna fizička osoba u pravnoj 

osobi od 200,00 do 500,00 kuna.

Naknada za obavljanje prodaje putem pokretne Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i 

trgovine iznosi  1.000,00 kn mjesečno, i prihod je fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu 

Proračuna općine Davor. od 500,00 do 2.000,00 kuna.

Naknada  za  obavljanje  prodaje  za  

ribarnicu  iznosi  500,00 kn  mjesečno  i  prihod  je  

Proračuna  općine  Davor. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 

Naknadu iz prethodnog članka prodavatelj je dužan objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

platiti prije početka obavljanja prodaje putem posavske županije".

pokretne trgovine.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE DAVOR

KAZNENE ODREDBE

Klasa: 300-01/12-01/1

Članak 6. Urbroj: 2178/17-01-12-1

Davor, 19. ožujka  2012.

Osoba kojoj je izdano odobrenje u skladu s 

odredbama ove Odluke dužna se pridržavati Predsjednik Općinskog vijeća 

odredaba ove Odluke, odluke kojom se uređuje općine  Davor

komunalni red, te posebnih propisa koji uređuju Željko  Burazović, v.r.

djelatnost trgovine.

Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi 

gospodarska inspekcija i komunalni redar.  U 

provođenju nadzora nad ovom Odlukom 

komunalni redar ima ovlasti propisane Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu.
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OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

5. i zapovjedništva, udruge građana od značaja za 

zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 

Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i 

1. Zakona o zaštiti i spašavanja («Narodne razvoj sustava za zaštitu i spašavanje za 2012. 

novine«, br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka godinu.

35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)   Smjernice se odnose na sljedeće:

samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. i 66/01. 

– vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 

125/08 i 36/09) i članka 29. Statuta općine Donji 1. CIVILNA ZAŠTITA

Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije» br. 10/09. i 2/11.), Općinsko vijeće 1.1. Dovršiti izradu, te usvojiti Plan zaštite i 

općine Donji Andrijevci na 26. sjednici održanoj spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih 

15. 5. 2012. godine donosi dobara (u nastavku teksta: Plan zaštite).

1.2. Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, 

SMJERNICE materijalnih i kulturnih dobara („Službeni vjesnik 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i Brodsko – posavske županije“ br. 22/2010 i Odluci 

spašavanja na području općine Donji o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne 

Andrijevci za 2012. godinu zaštite općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik 

Brodsko – posavske županije“ br. 6/2011) izvršiti 

stvarnu popunu i raspoređivanje pripadnika civilne 

  Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i zaštite. 

posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, sa 1.3. Za zapovjedništvo, postrojbe i druge segmente 

ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i civilne zaštite iskazati prioritete materijalno-

kulturnih dobara kao i ravnomjernog razvoja svih tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne 

nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna opreme) ,  t e  p lan i ra t i  osposob l javan je ,  

zaštita, protupožarna zaštita, vatrogasne postrojbe uvježbavanje i druge aktivnosti.
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1.4. U Proračunu općine planirati određena 3. VATROGASTVO

sredstva za civilnu zaštitu (opremanje i obučavanje 

postrojbi civilne zaštite). 3.1. Za redovitu djelatnosti DVD-a Donji 

Andrijevci osigurati potrebna sredstva najmanje u 

2. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA okviru zakonski određenog minimuma, a za 

nedostajuću opremu (prije svega osobnu i zaštitnu 

 2.1. Izraditi novu Procjenu ugroženosti od požara i opremu operativnih članova) osigurati dodatna 

tehnoloških eksplozija, i na osnovu iste donijeti proračunska sredstva.

novi Plan zaštite od požara (stavak 7. članka 13. 3.2. DVD Donji Andrijevci je obvezan općini Donji 

Zakona o zaštiti od požara – NN 92/10) Andrijevci dostavljati izvješće o utrošenim 

2.2.  Na temelju Procjene ugroženosti od požara proračunskim sredstvima po stavkama, kao i 

donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja izvješće o svim požarima i drugim intervencijama u 

zaštite od požara za čiju provedbu će osigurati kojima sudjeluje, a isto se treba dostaviti do kraja 

sredstva (stavak 4. članka 13. Zakon o zaštiti od mjeseca svibnja tekuće godine za prethodnu 

požara) kalendarsku godinu.

2.3. DVD Donji Andrijevci kao središnje društvo u 

potpunosti opremiti sukladno Pravilniku o 4. SKLONIŠTA I SUSTAV UZBUNJIVANJA

minimumu tehničke opreme i sredstava 

vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 4.1. Općina Donji Andrijevci nema u svom 

43/95). vlasništvu javnih skloništa pa sukladno tome nema 

2.4. DVD Donji Andrijevci opremiti sukladno ni obvezu redovnog investicijskog održavanja 

članku 17. Pravilnika o osnovama organiziranosti istih. 

vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike 4.2. Općina Donji Andrijevci treba osigurati sustav 

Hrvatske („Narodne novine“ br. 61/94), te nabaviti uzbunjivanja s elektronskim sirenama.

propisana vatrogasna vozila, tehničku opremu i 

sredstva za gašenje sukladno člancima 37., 38., 39. 5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 

i 50. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ 

br. 43/95). 5.1. Za udruge navedene u analizi stanja sustava 

2.5. Izgradnjom novog vatrogasnog doma osigurati zaštite i spašavanja, sukladno podnesenim i 

adekvatne prostorne i druge uvjete za smještaj prihvaćenim razvojnim projektima i programima u 

vozila, tehničke opreme i sredstava, kojim će se dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrditi 

ujedno osigurati i primjereniji tj. kvalitetniji radni aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna 

uvjeti za operativne članove vatrogasne postrojbe općine.

što će u konačnici rezultirati poboljšanjem 

protupožarne zaštite na području općine. 6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 

2.5. Ustrojiti i opremiti motriteljsko-dojavne ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

službe za zaštitu šuma i šumskog zemljišta u OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

vlasništvu fizičkih osoba sukladno članku 4. stavku 

2. Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne 6.1. Na području općine Donji Andrijevci nije 

novine“ br. 26/03).  registrirana niti jedna pravna osoba koja se 

2.6. Zajedno s Hrvatskim šumama d.o.o. pokušati zaštitom i spašavanjem bavi u okviru redovne 

kroz sporazum osigurati zajedničke izviđačko- djelatnosti.

motriteljske ophodnje i motriteljske postaje za 6.2. Utvrditi u Proračunu sredstva za redovne 

područje općine Donji Andrijevci koje će biti u službe i djelatnosti – sudionike u sustavu zaštite i 

funkciji zaštite šuma, kako šuma u vlasništvu RH spašavanja koji se po posebnim propisima 

tako i šuma u privatnom vlasništvu, i po potrebi financiraju iz Proračuna jedinica lokalne 

osigurati određena sredstva. samouprave.
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6.3. Osigurati odgovarajući skladišni prostor za 8. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I 

potrebe skladištenja opreme postrojbi civilne SPAŠAVANJA

zaštite općine Donji Andrijevci.

 8.1.,Sukladno odredbi članka 28. Zakona o zaštiti i 

spašavanju predstavnička tijela jedinice lokalne 

7. OSTALE PRAVNE OSOBE samouprave u Proračunu osiguravaju sredstva 

namijenjena za financiranje sustava zaštite i 

7.1. Veterinarska stanica ARGUS d.o.o. Slavonski spašavanje Stoga je u Proračunu općine Donji 

Brod (Veterinarska ambulanta i ljekarna Donji Andrijevci u skladu s navedenim zakonom, te 

Andrijevci). drugim posebnim propisima potrebno ugraditi 

  Obavljanje javnih ovlasti iz područja sljedeće stavke:

veterinarstva vrši Veterinarska stanica Argus d.o.o. 

Slavonski Brod putem svoje ambulante i ljekarne u a) sredstva za vatrogastvo (sukladno Zakonu 

Donjim Andrijevcima. Mjere zaštite zdravlja o vatrogastvu),

životinja, te mjere zaštite životinja od zaraznih b) sredstva za protupožarnu zaštitu (sukladno 

bolesti koji se provode radi osiguranja uzgoja i Zakonu o zaštiti od požara) 

proizvodnje zdravih životinja, higijensko i c) sredstva za civilnu zaštitu (sukladno 

zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda. procjeni i planu zaštite i spašavanja),

Zaštita ljudi od zoonoze i veterinarska zaštita c) sredstva za razne udruge koje se bave 

okoliša također je zakonom propisana obveza zaštitom i spašavanjem (udruge lovaca i 

veterinarske službe. U situaciji veće epidemije i dr.)

drugih izvanrednih situacija uključuje se nadležno d) sredstva za provedbu zaštite i spašavanja 

ministarstvo. (edukacija, opremanje, intelektualne 

usluge, promidžba, vježbe, djelovanje 

snaga i dr.)  

7.2. Komunalno poduzeće Runolist d.o.o. Vrpolje  

  Komunalno poduzeće Runolist d.o.o. Vrpolje je  9 . ZAVRŠNE ODREDBE

privatno komunalno poduzeće koje na području 

općine Donji Andrijevci obavlja djelatnost   Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za 

skupljanja i odvoz komunalnog otpada iz vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima 

kućanstava, trgovačkih društava i obrta. kojima je ta zaštita nužna, potrebno je 

osposobljavati i opremati stanovništvo za 

mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, 

7.3. Ostale pravne i fizičke osobe osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih 

uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i 

  Na području općine Donji Andrijevci registrirane katastrofa.

su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave   Potrebno je osposobiti Stožer zaštite i spašavanja 

građevinskom, prijevozničkom ili drugom sličnom za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim 

djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i 

one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u spašavanja (civilna zaštita, vatrogastvo i dr.) 

suradnji s drugim nadležnim službama, mogu sa osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u 

svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i izvanrednim situacijama.

postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć   Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu 

žrtvama velikih nesreća i katastrofa. i spašavanje Slavonski Brod sa ciljem jačanja i 

  Koordinaciju aktivnosti različitih službi, usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i 

ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim spašavanja na području općine Donji Andrijevci.

situacijama obavljat će Stožer zaštite i spašavanja.
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OPĆINSKO VIJEĆE organiziraju, financiraju i provode zaštitu i 

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI spašavanje.

  Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju 

Klasa: 810-01/12-01/07 („Narodne novine“ 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) 

Urbroj: 2178/04-03-12-1 definirano je da predstavnička tijela jedinica 

Donji Andrijevci, 15.5.2012. lokalne i područne (regionalne) samouprave 

najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju 

PREDSJEDNIK proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava 

Stanko Ćorić, v.r. zaštite i spašavanja, donose smjernice za 

organizaciju i razvoj istog na svom području, 

utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i 

druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene 

zakonom.

6. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

  Sustav zaštite i spašavanja na području 

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka općine Donji Andrijevci organizira se sukladno 

1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.

br. 174/04,  79/07, 38/09 i 127/10), članka 35.   Općina Donji Andrijevci je donijela 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) sljedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:

samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. i 66/01.   Procjenu ugroženosti od požara za općinu 

– vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., Donji Andrijevci (2001) – „Službeni vjesnik 

125/08 i 36/09) i članka 29. Statuta općine Donji Brodsko-posavske županije“ br. 6/01

Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko – posavske   Dopunu procjene ugroženosti od požara za 

županije» br. 10/09. i 2/11.), Općinsko vijeće općinu Donji Andrijevci (2005) – "Službeni 

općine Donji Andrijevci na 26. sjednici održanoj vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 17/2005

15. 5. 2012. godine donosi   Plan zaštite od požara za općinu Donji Andrijevci 

(2005) – "Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

ANALIZU županije" br. 17/2005

  Odluku o osnivanju i imenovanju članova 

stanja sustava zaštite i spašavanja na području Stožera zaštite i spašavanja općine Donji 

općine Donji Andrijevci za 2011. godinu Andrijevci (2009) – "Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 14/09

  Odluku o imenovanju Općinskog 

UVOD povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda (2010) – "Službeni vjesnik Brodsko-

  Sustav zaštite i spašavanja je oblik posavske županije" br. 11/10

pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i   Odluku o potvrđivanju imenovanja 

spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne 

nesreće, te ustrojavanja, pr ipremanja i  postrojbe  Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja Donji Andrijevci (2009) – "Službeni vjesnik 

u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju Brodsko-posavske županije" br. 5/09

mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

  Jedinice lokalne i područne (regionalne)   Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja 

samouprave, u okviru svojih prava i obveza općine Donji Andrijevci (2010) – "Službeni 

utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 1/10.
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  Sporazum između HGSS-a Stanice Požega STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA 

i općine Donji Andrijevci od 26.1.2012. kojim SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

HGSS preuzima obvezu obavljanja djelatnosti 

spašavanja i  zaš t i te  l judskih ž ivota u 1. CIVILNA ZAŠTITA

nepristupačnim područjima i drugim izvanrednim 

okolnostima sukladno članku 5. Zakona o 1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne 

novine“ br. 79/06).      Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i 

  Procjena ugroženosti stanovništva, Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju 

materijalnih i kulturnih dobara za područje općine operativnih snaga za zaštitu i spašavanje na 4. 

Donji Andrijevci – Službeni vjesnik Brodsko – sjednici Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci 

posavske županije br. 22/2010. održanoj 1.10.2009. u Stožer zaštite i spašavanja 

  Plan zaštite i spašavanja je u izradi. općine Donji Andrijevci imenovani su:

  Inspekcijski nadzor Državne uprave za 1. Željko Markovac, načelnik Stožera 

zaštitu i spašavanje obavljen je u općini Donji (zamjenik općinskog načelnika),

Andrijevci 13. ožujka 2012. gdje su utvrđeni 2. Jadranka Ćorluka, član Stožera (djelatnik 

određeni nedostaci, te je rješenjem Područnog područnog ureda za zaštitu i spašavanje)

ureda za zaštitu i spašavanje od 16. ožujka 2012. 3. I v a n  Vu k a š i n o v i ć ,  č l a n  S t o ž e r a  

godine naloženo općini Donji Andrijevci (zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a 

poduzimanje određenih mjera, i to: Donji Andrijevci)

1. razmotriti stanje sustava zaštite i spašavanja u 4. Franjo Jurković, član Stožera (djelatnik 

cjelini za 2011. godinu Općinske uprave)

2. donijeti smjernice za organizaciju i razvoj 5. Tomislav Sudić, član Stožera (predstavnik 

sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu policijske uprave)

3. izraditi Plan zaštite i spašavanje. 6. Krešimir Vučković ,  č lan Stožera 

  Plan zaštite i spašavanja će se donijeti na (predstavnik zdravstvene ustanove)

temelju Procjene ugroženosti kada ista bude 7. Josip Tomić, član Stožera (predstavnik 

izrađena. Veterinarske stanice)

  Inspekcijski nadzor Državne uprave za   Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za 

zaštitu i spašavanje obavljen je 29. srpnja 2010. u upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih 

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu gdje su snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa 

utvrđeni određeni nedostaci, te je rješenjem općine u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i 

Područnog ureda za zaštitu i spašavanje od 18. velike nesreće sa ciljem sprečavanja, ublažavanja i 

ko lovoza  2010 .  god ine  D obrovo l j nom otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

vatrogasnom društvu Donji Andrijevci naloženo   Od dana osnivanja Stožer nije održao niti 

poduzimanje sljedeće mjere: jednu sjednicu niti se sastajao za vrijeme 

1. opremiti i zadužiti sve operativne članove proglašenja elementarne nepogode od poplava 

vatrogasne postrojbe DVD-a Donji Andrijevci početkom lipnja 2010. godine. 

osobnom i zaštitnom opremom sukladno 

Pravilniku o zaštitnoj i osobnoj opremi pripadnika 1.2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 

61/94).   Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 

Radi poduzimanja ove mjere jedan primjerak svojoj 18. sjednici održanoj 24.5.2011. godine 

rješenja dostavljen je i općinskom načelniku jer je donijelo je Odluku o osnivanju, ustroju i popuni 

opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava postrojbi civilne zaštite općine Donji Andrijevci 

obveza općine temeljem Zakona o vatrogastvu i    („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 

Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od br. 6/2011). Navedenom odlukom osnovana je 

požara općine Donji Andrijevci. postrojba civilne zaštite opće namjene i to kao Tim 
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civilne zaštite opće namjene općine Donji 2. VATROGASTVO

Andrijevci. Tim civilne zaštite opće namjene broji 

ukupno 29 pripadnika. Tim ima zapovjedništvo   DVD Donji Andrijevci  je temeljna i jedina 

koje se sastoji od zapovjednika, zamjenika vatrogasna postrojba koja djeluje i obavlja 

zapovjednika i bolničara. Popuna Tima provodi se vatrogasnu djelatnost na području općine Donji 

vojnim obveznicima i drugim građanima s Andrijevci.

mjestom prebivališta na području općine Donji   U DVD-u Donji Andrijevci nema uposlenih 

Andrijevci. Popunu i raspoređivanje pripadnika profesionalnih vatrogasaca.

Tima obavlja Državna uprava za zaštitu i   Sukladno procjeni i planu zaštite od požara 

spašavanje na temelju pisanog zahtjeva općine vatrogasna postrojba mora imati najmanje 20 

Donji Andrijevci. Stvarna popuna i raspoređivanje operativnih vatrogasaca. Vatrogasna postrojba 

pripadnika Tima očekuje se do kraja 2012. godine. DVD-a Donji Andrijevci trenutno ima 23 

operativna vatrogasca koji su osposobljeni za 

zvanje vatrogasca, posjeduju liječnička uvjerenja, 

1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE te su osigurani od posljedica nesretnog slučaja. Svi 

ZAŠTITE operativni članovi nisu zaduženi s propisanom 

osobnom i zaštitnom opremom (nedostaje 10 

  Za Plan zaštite i spašavanja za područje općine kompleta) što je evidentirano prilikom nadzora 

Donji Andrijevci u Općinskom proračunu za 2012. vatrogasnog inspektora.  

godinu planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00    Tri vozila i sva druga potrebna oprema za rad 

kuna. vatrogasne postrojbe smješteni su u vatrogasnom 

  Za angažiranje pokretnina, odnosno materijalnih spremištu na Trgu kralja Tomislava 4 u Donjim 

tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih Andrijevcima. Zgrada spremišta datira s početka 
2nesreća i katastrofa, općinski načelnik, odnosno 20-og stoljeća, veličine je cca 110m  i ne ispunjava 

Stožer zaštite i spašavanja koristit će zaposlenika iz osnovne sanitarno – tehničke uvjete (nedostatak 
sastava Općinske uprave. prostora, nema pitke vode, ne postoji sanitarni 
  Građani su upoznati o uvođenju i značaju čvor, velika koncentracija vlage itd.).
jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i   Vatrogasna postrojba DVD Donji Andrijevci 
korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj raspolaže s jednim velikim navalnim vozilom 
ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim starim 35 godina (FAP 13/14), novim kombi 
objektima obavijesti o novim znakovima za vozilom (Opel Vivaro) za prijevoz vatrogasaca i 
uzbunjivanje, što se treba provjeriti i ponovno opreme, i jednim malim navalnim vatrogasnim 
pismeno upozoriti na postojanje obavijesti o novim vozilom za gašenje početnih požara (Mazda BT-
znakovima za uzbunjivanje. 50) starim 4 godine. Novim kombi vozilom (godina 
  Potreba je boljeg i učinkovitijeg upoznavanje proizvodnje – 2012.) zamjenjeno je 29 godina staro 
građana putem sredstava javnog informiranja. kombi vozilo (IMV 1600) što će znatno utjecati na 
  Nisu definirane snage i materijalno-tehnička brzinu i učinkovitost vatrogasnih intervencija, te 
sredstva kojima općina Donji Andrijevci raspolaže sigurnost operativnih vatrogasaca. Veliko navalno 
u slučaju pojave ugroženosti i nije uspostavljen vozilo je izrazito staro, nepouzdano i podložno 
sustav javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, čestim kvarovima što prilikom vatrogasnih 
jedinstvene koordinacije djelovanja sustava. intervencija može predstavljati opasnost i po 

dobrovoljne vatrogasce. Iz navedenog je razvidno 

da je nužna zamjena velikog navalnog vozila, jer s 
1.4. SKLONIŠTA ovako zastarjelim vozilom nije moguće osigurati 

učinkovitu i kvalitetnu protupožarnu zaštitu 
  Općina Donji Andrijevci nema na svom području vremenu u kojem živimo.  
uređena, tj. izgrađena skloništa.   Vatrogana postrojba ne raspolaže s dovoljnim 

brojem vatrogasnih pumpi koje su krajnje 
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neophodne za vrijeme poplava. spašavanje s područja općine Donji Andrijevci, kao 

   Općina Donji Andrijevci je svojim Proračunom što su lovne jedinice i športsko-ribolovne udruge, u 

za 2011. godinu za rad DVD Donji Andrijevci za cilju materijalno-tehničkog i kadrovskog jačanja 

redovitu djelatnost planirala 90.000,00  kn što je u udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i 

cijelosti izvršeno. spašavanja, što bi se u okviru mogućnosti 

  U 2011. godini planirana je i u cijelosti izvršena Proračuna općine Donji Andrijevci financiralo iz 

kapitalna donacija od 70.000,00 kuna za početak Proračuna, a prema podnesenim i prihvaćenim 

izgradnje vatrogasnog doma što zajedno s razvojnim projektima.

kapitalnim donacijama iz prethodnih godina (2009. 

i 2010.) čini ukupno 145.000,00 kn. Ovaj iznos nije 4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 

dovoljan niti za izgradnju I faze tj. temelja i ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

betonske ploče budućeg vatrogasnog doma u OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Posavskoj ulici u Donjim Andrijevcima jer je 

vrijednost navedenih radova oko 300.000,00 kuna   Na području općine Donji Andrijevci nije 

bez poreza na dodanu vrijednost. Ukupna registrirana niti jedna pravna osoba koja se 

vr i jednost  izgradnje vat rogasnog doma zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 

procijenjena je na cca 3.100.000,00 kuna. općina djelatnosti.

Donji Andrijevci je 7. lipnja 2011. godine za 

projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ EIB 

III nominirala potprojekt „Izgradnja vatrogasnog STANJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

doma u Donjim Andrijevcima“. 

  Može se konstatirati da vatrogasna postrojba   U kontekstu sustava zaštite i spašavanja su i mjere 

DVD Donji Andrijevci radi u neadekvatnim i zadaće koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara 

prostorima, te ne zadovoljava sve kriterije koji su i Zakona o vatrogastvu, i u tom segmentu, općina 

propisani zakonom i podzakonskim propisima. Donji Andrijevci nije provela zadane tehničke i 

Stoga je izrađen glavni projekt za izgradnju druge mjere koje su utvrđene procjenom i planom 

vatrogasnog doma (lipanj 2008.) i ishođena zaštite od požara općine općine Donji Andrijevci, i 

potvrda glavnog projekta 22. rujna 2008. godine. to:

Budući da u zakonskom roku (dvije godine)   DVD Donji Andrijevci kao središnje društvo nije 

izgradnja doma nije započela ishodilo se rješenje o opremila u potpunosti sukladno Pravilniku o 

produžetku važenja potvrde glavnog projekta za minimumu tehničke opreme i sredstava 

dodatne dvije godine (vrijedi do 22.9.2012). Ako se vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 

ni u tom roku ne započne s izgradnjom moći će se 43/95).

samo konstatirati da su nepovratno izgubljena   DVD Donji Andrijevci nije opremila sukladno 

sredstva poreznih obveznika u iznosu od 87.000,00 članku 17. Pravilnika o osnovama organiziranosti 

kuna od čega za projektnu dokumentaciju vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike 

56.000,00kn i vodni doprinos 31.000,00 kn. Hrvatske („Narodne novine“ br. 61/94) niti su 

  Također se može istaknuti da je vatrogasna nabavljena propisana vatrogasna vozila, tehnička 

postrojba unatoč otežanim uvjetima rada obavila oprema i sredstva za gašenje sukadno čl. 37., 38., 

sve zadaće u 2011,  š to je  rezul t i ra lo 39. i 50 Pravilnika o minimumu tehničke opreme i 

zadovoljavajućim stanjem protupožarne zaštite na sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ 

području općine Donji Andrijevci. br. 43/95).

  Za smještaj vozila, tehničke opreme i sredstava 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA nije osigurala odgovarajuće spremište za 

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE vatrogasna vozila i tehniku, zadovoljavajuće 

velične, prostore za vatrogasno dežurstvo, 

  Nisu u dovoljnoj mjeri uspostavljeni izravni okupljanje i obuku vatrogasaca, te sanitarni čvor s 

kontakti s udrugama građana od značaja za zaštitu i kupaonicom i WC-ima.
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  Nije ustrojila i opremila motriteljsko-dojavne 7.

službe za zaštitu šuma i šumskog zemljišta u 

vlasništvu fizičkih osoba sukladno članku 4. stavku 

2. Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o 

novine“ br. 26/03).  vatrogastvu (“Narodne novine” br. 106/99, 117/01, 

96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 35. Zakona o 

ZAKLJUČAK lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine” br. 33/01, 60/01. - 

  Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 

zaštite i spašavanja općine Donji Andrijevci treba 36/09), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci 

utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i na 26. sjednici održanoj 15.5.2012. godine, donosi

financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg 

razvoja sustava zaštite i spašavanja. ZAKLJUČAK

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI o prihvaćanju izvješća o financijskom poslovanju

OPĆINSKO VIJEĆE Dobrovoljnog vatrogasnog društva

Donji Andrijevci za 2011. godinu

Klasa:810-01/12-01/06

Urbroj:2178/04-03-12-1

Donji Andrijevci, 15.5.2012. I

PREDSJEDNIK   Prihvaća se Izvješće o financijskom 

OPĆINSKOG VIJEĆA poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Stanko Ćorić, v.r. Donji Andrijevci za 2011. godinu.

  Potvrđuju se temeljni financijski izvještaji 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji 

Andrijevci za 2011. godinu koji su sastavni dio 

ovog Zaključka i to:

- račun prihoda i rashoda,

- bilanca i

- bilješke uz financijske izvještaje.

III

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije».

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:214-01/12-01/03

Urbroj:2178/04-03-12-2

Donji Andrijevci, 15.5.2011. godine

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Stanko Ćorić, v.r.
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OPĆINA  GARČIN

7. rudina koje se koriste kao poljoprivredno zemljište 

na području općine Garčin, u slučajevima kad bi 

propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo 

Na temelju članka 12. i 14. Zakona o ili umanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ za zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu.

broj 152/08., 21/10. i 63/11.), članka 4. Pravilnika o 

agrotehničkim mjerama (“Narodne novine“ broj 

43/10.), članka 4. Zakona o zaštiti od požara Članak 2.

(„Narodne novine“ broj 92/10) i članka 30. Statuta 

općine Garčin, Općinsko vijeće općine Garčin na Poljoprivrednim zemljištem smatraju se oranice, 

svojoj 16. sjednici održanoj 16. prosinca 2011. vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, vinogradi, trstici 

godine donosi i močvare, kao i drugo zemljište koje se može 

privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

ODLUKU Poljoprivredno zemljište unutar građevinskog 
2

područja površine preko 1000 m  i zemljište izvan 
o agrotehničkim mjerama, mjerama za građevinskog područja planirano dokumentima 

uređivanje i održavanje  poljoprivrednih prostornog uređenja za izgradnju i koje je u 
rudina i mjerama za zaštitu od požara na Katastru označeno kao poljoprivredna kultura, 

poljoprivrednom zemljištu mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu 

proizvodnju i u tu svrhu koristiti do konačnosti akta 

kojim se odobrava gradnja.
I. OPĆE ODREDBE Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta 

sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra 
Članak 1. se sprečavanje njegove zakorovljenosti i 

obrastanje višegodišnjim raslinjem.
Ovom Odlukom se propisuju agrotehničke mjere i Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta 
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati 
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sukladno agrotehničkim mjerama ne umanjujući sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja 

njegovu vrijednost. višegodišnj im korovom poljoprivrednog 

zemljišta:

1. redovito preoravati, okopavati i kositi 

II. AGROTEHNIČKE MJERE korov, te krčiti višegodišnje raslinje,

2. uklanjati sav korov, a pogotovo ambroziju 

Članak 3. u periodu od 1. svibnja do 30. rujna,

3. poduzimati mjere za sprečavanje 

Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove Odluke zakorovljenosti zemljišta mehaničkim ili 

smatraju se mjere koje se moraju provoditi na kemijskim sredstvima,

poljoprivrednom zemljištu i to u cilju: 4. kositi poljoprivredne površine na kojima 

1. minimalne razine obrade i održavanja se ne obavlja poljoprivredna proizvodnja 

poljoprivrednog zemljišta, obvezno jednom godišnje, najkasnije do 1. 

2. sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja lipnja.

višegodišnjim raslinjem,

3. suzbijanja biljnih bolesti i štetočina,

4. korištenja i uništavanja biljnih ostataka, 3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

5. zaštite od erozije.

Članak 6.

1. Minimalna razina obrade i održavanja Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 

poljoprivrednog zemljišta zemljišta, da bi spriječili širenje biljnih bolesti i 

štetočina, dužni su:

Članak 4. 1. pravilnom primjenom sredstava za zaštitu 

bilja suzbijati bolesti i štetočine,

Minimalna raz ina obrade i  održavanja 2. ukloniti sav biljni otpad s poljoprivrednog 

poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva zemljišta koji bi mogao biti uzrokom 

provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne biljnih bolesti i štetočina,

tehnologije, a posebno: 3. ambalažu od utrošenih sredstava odlagati 

- redovito obrađivanje i održavanje sukladno zakonskim propisima.

poljoprivrednog zemljišta sukladno 

određenoj b i l jnoj  vrs t i ,  odnosno 

katastarskoj kulturi poljoprivrednog 4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka

zemljišta,

- održavanje ili poboljšavanje plodnosti tla, Članak 7.

- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,

- održavanje voćnjaka i vinograda u dobrom Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih 

stanju. ostataka na području općine Garčin obuhvaćaju:

- obvezno uklanjanje biljnih ostataka nakon 

žetve na poljoprivrednom zemljištu na 

2. Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanje kojem se primjenjuje konvencionalna 

višegodišnjim raslinjem obrada tla u roku od 15 dana,

- primjena odgovarajućih postupaka sa 

Članak 5. žetvenim ostacima na površinama na 

kojima se primjenjuje konzervacijska 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta obrada tla,

dužni su primjenjivati sljedeće agrotehničke mjere - obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka 

obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju nakon provedenih agrotehničkih mjera u 
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višegodišnjim nasadima u roku od 30 dana, 5. sadnjom i održavanjem vjetrobranskih 

- obvezno odstranjivanje biljnih ostataka pojasa.

nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa 

na šumskom zemljištu, koje graniči s 

poljoprivrednim zemljištem u roku od 30 Održavanje živica i međa

dana.

Članak 10.

5. Zaštita od erozije tla Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 

zemljišta dužni su održavati i uređivati živice na 

Članak 8. sljedeći način:

- krčiti ih i orezivati najmanje dva puta 

Zaštita od erozije provodi se održavanjem godišnje,

m i n i m a l n e  p o k r o v n o s t i  t l a  s u k l a d n o  - formirati ih na način da ne ometaju 

specifičnostima agroekološkog područja. U cilju preglednost prometnica i da ne prelaze 

zaštite poljoprivrednog tla od erozije utvrđuju se liniju međe. Živice se mogu zasaditi 

sljedeće mjere: najmanje 1,00 m od ruba poljskog puta, 

- ograničena ili potpuna zabrana sječe odnosno 0,50 m od međe. U cilju 

dugogodišnjih nasada, osim sječe iz sprečavanja zasjenjivanja susjednih 

agrotehničkih razloga, parcela, živica se mora orezivati na način 

- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i da njena visina ne prelazi 1,50 m.

neobrađenih površ ina na s t rmim 

zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice 

s jednogodišnjim kulturama, Članak 11.

- zabrana skidanja humusnog, odnosno 

oraničnog sloja površine poljoprivrednog Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 

zemljišta, osim u slučaju kad nadležna zemljišta dužni su primjenjivati osnovne mjere za 

tijela dozvole korištenje zemljišta u druge uređivanje međa:

namjene, - zabranjeno je neovlašteno preoravanje i 

- obvezno zatravnjivanje strmog zemljišta, pomicanje međa, te uklanjanje međnih 

nagiba većeg od 15%, geodetskih oznaka,

- o b v e z n a  s a d n j a  i  o d r ž a v a n j e  - obvezno je održavanje i uređenje 

dugogodišnjih nasada. zemljišnih međa, tako da ne ometaju 

provođenje agrotehničkih mjera.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE 

POLJOPRIVREDNIH RUDINA Održavanje poljskih puteva

Članak 9. Članak 12.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih Poljskim putem u smislu ove Odluke smatra se 

rudina provode se: svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet, 

1. održavanjem živica i međa, odnosno prilaz na poljoprivredno zemljište, a 

2. održavanjem poljskih putova, kojim se koristi veći broj korisnika, te se održava 

3. uređivanjem i održavanjem kanala, kao ostale nerazvrstane ceste na području općine.

4. sprečavanjem zasjenjivanja susjednih Poljski putevi se moraju redovito održavati tako da 

čestica, uvijek budu u funkciji. Pod održavanjem poljskih 

puteva podrazumijeva se:
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- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih Sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica

rupa kamenom ili drugim čvrstim 

materijalom, Članak 14.

- ravnanje putova,

- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta ne 

uz putove, smiju sadnjom voćaka ili drugih visoko rastućih 

- sječa pojedinih stabala ili grana koje kultura zasjenjivati susjedne čestice, te time 

otežavaju korištenje puta, onemogućiti ili otežati poljoprivrednu proizvodnju 

- s p r e č a v a n j e  o š t e ć i v a n j a  p u t o v a  na tom zemljištu. 

nepravilnim korištenjem – preopterećenje, Radi zaštite od zasjenjivanja susjednog zemljišta, 

vuča trupaca, skretanje oborinskih i drugih novi nasadi voćaka i drugih visoko rastućih kultura 

voda na poljske puteve. zasađuju se na udaljenosti dovoljnoj da ne 

Na poljskim putovima zabranjeno je: zasjenjuju susjednu kulturu.

- neovlašteno mijenjati trasu,

- izvoziti i iznositi otpadni i građevinski 

materijal, te biljni i drugi otpad, IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA 

- neovlašteno vršiti preoravanje i druge POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

radnje koje oštećuju putnu mrežu.

Članak 15.

Uređivanje i održavanje kanala Mjera zaštite od požara na poljoprivrednom 

zemljištu provode se:

Članak 13. 1. uklanjanjem suhih biljnih ostataka nakon 

provedenih agrotehničkih mjera u trajnim 

Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće 

kanala provodi se radi omogućavanja prirodnog godine,

toka oborinskih voda. 2. uklanjanjem suhih biljnih ostataka nakon 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta žetve,

obvezni su: 3. preoravanjem ili čišćenjem zemljišta uz 

- redovito kositi travu i krčiti raslinje u među, zatravnjenog suhim biljem i biljnim 

kanalu, otpadom,

- obrađivati poljoprivredno zemljište na 4. zabranom spaljivanja suhog korova i 

način da se ne remeti funkcija kanala za biljnog otpada na poljoprivrednom 

odvodnju vode, te da se ne ošteti izvedeni zemljištu u periodu od 1. lipnja do 31. 

drenažni sustav, listopada tekuće godine,

U cilju održavanja kanala u dobroj funkciji 5. spaljivanjem suhog korova i biljnog 

zabranjeno je: otpada na sigurnoj udaljenosti od šumskog 

- mijenjati smjer i funkciju kanala bez zemljišta, krošanja stabala, kuća, stupova 

suglasnost i  organa nadležnog za dalekovoda,

vodoprivredne poslove, 6. prethodnom pripremom tla na kojem se 

- odlagati u kanal zemlju, građevinski loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog 

materijal, te biljni i ostali otpad, otpada na način da se isto očisti od trave i 

- obrađivati poljoprivredno zemljište na drugog gorivog materijala – priprema 

udaljenosti manjoj od 2 metra od kanala. sigurnosnog pojasa oko mjesta spaljivanja,

7. obveznom nazočnošću osobe koja je 

zapalila vatru pri spaljivanju korova i 

biljnog otpada do potpunog gašenja vatre, 

koja uz sebe mora imati osnovna sredstva i 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  7Strana:  710



opremu za početno gašenje požara (lopatu i zemljištem u roku od 30 dana (članak 7. 

posudu s vodom). točka 4.),

- vrši sječu dugogodišnjih nasada, osim 

sječe iz agrotehničkih razloga (članak 8. 

Članak 16. točka 1.),

- vrši preoravanje livada, pašnjaka i 

Spaljivanje korova i biljnog otpada može se neobrađenih površ ina na s t rmim 

obavljati od 1. studenog do 31. svibnja, ako je zemljištima i vrši njihovo pretvaranje u 

osoba prethodno obavijestila nadležnu vatrogasnu oranice s jednogodišnjim kulturama 

postrojbu i od nje ishodila odobrenje za spaljivanje. (članak 8. točka 2.),

- vrši skidanje humusnog, odnosno 

oraničnog sloja površine poljoprivrednog 

V. NADZOR zemljišta, osim u slučaju kad nadležna 

tijela dozvole korištenje zemljišta u druge 

Članak 20. namjene (članak 8. točka 3.),

- ne vrši zatravnjivanje i l i  sadnju 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode dugogodišnj ih nasada na s trmom 

poljoprivredna, šumarska i vodopravna inspekcija, zemljištu, nagiba većeg od 15% (članak 8. 

inspekcija zaštite od požara, te Jedinstveni upravni točka 4. i 5.),

odjel općine Garčin. - ne održava živice i međe (članak 10. točka 

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 1. i 2.),

zemljišta dužni su ovlaštenoj osobi omogućiti - vrši neovlašteno preoravanje i pomicanje 

nesmetan pristup do poljoprivrednog zemljišta i međa, te uklanjanja međne geodetske 

obavljanje nadzora u provedbi ove Odluke. oznake (članak 11. točka 1.),

- ne vrši održavanje i uređenje zemljišnih 

međa, tako da ne ometaju provođenje 

VI. KAZNENE ODREDBE agrotehničkih mjera (članak 11. točka 2.),

- ne vrši sječu pojedinih stabala ili grana 

Čanak 21. koje otežavaju korištenje puta (članak 12. 

stavak 2. točka 4.),

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 - vrši oštećivanje puteva nepravilnim 

kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: korištenjem – preopterećenje, vuča 

- ne provodi mjere minimalne razine obrade trupaca, skretanje oborinskih i drugih voda 

i održavanja poljoprivrednog  zemljišta na poljske puteve (članak 12. stavak 2. 

(članak 4.), točka 5.),

- ne sprečava zakorovljenost i obrastanje - neovlašteno mijenja trasu puta (članak 12. 

višegodišnjim raslinjem poljoprivrednog stavak 3. točka 1.),

zemljišta (članak 5.), - izvozi i iznosi otpadni i građevinski 

- ne sprečava širenje biljnih bolesti i materijal, te biljni i drugi otpad (članak 12. 

štetočina (članak 6.), stavak 3. točka 2.),

- ne uklanja biljne ostatke nakon žetve u - neovlašteno vršiti preoravanje i druge 

roku od 15 dana (članak 7. točka 1.), radnje koje oštećuju putnu mrežu (članak 

- ne uklanja suhe biljne ostatke u 12. stavak 1. točka 3.)

višegodišnjim nasadima u roku 30 dana - ne vrši redovito košenje trave i krčenje 

(članak 7. točka 3.), raslinja u kanalu (članak 13. stavak 2. 

- ne odstranjuje biljne ostatke nakon sječe i točka 1.),

čišćenja šuma, putova i međa na šumskom - mijenja smjer i funkciju kanala bez 

zemljištu koje graniči s poljoprivrednim suglasnost i  organa nadležnog za 
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vodoprivredne poslove (članak 13. stavak 8.

3. točka 1.), 

- v r š i  o d l a g a n j e  u  k a n a l  z e m l j e ,  

građevinskog materijala, te biljnog i Na temelju članka 10. stavka 1.3.4. i 5 

ostalog otpada (članak 13. stavak 3. točka Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 

2.), 96/08,76/09.-OUSRH i 114/11) i članka 32 Statuta 

- ne sprečava zasjenjivanje susjednih općine Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-

čestica (članak 14.), posavske županije" broj 9/09), Općinsko vijeće 

- vrši spaljivanje suhog korova i biljnog općine Garčin na 18. sjednici održanoj 15. svibnja 

otpada na poljoprivrednom zemljištu u 2012.g. donosi

periodu od 1. lipnja do 31. listopada tekuće 

godine, ODLUKU

- ne vrši spaljivanje suhog korova i biljnog 

otpada na sigurnoj udaljenosti od šumskog o izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo 

zemljišta, krošanja stabala, kuća, stupova izvan prodavaonica na području općine 

dalekovoda te nije pripremila sigurnosni Garčin

pojas oko mjesta spaljivanja (članak 15. 

točka 5. i 6.), 

- nije nazočna do potpunog gašenja vatre, te I.

koja uz sebe nema osnovna sredstva i 

opremu za početno gašenje požara (članak Iza članka 24. dodaje se članak 24. a, koji 

15. točka 7.), glasi:

- nema odobrenje za spaljivanje korova i „Općinsko vijeće može u posebnim 

biljnog otpada od nadležne vatrogasne slučajevima odobriti prodaju putem pokretnih 

postrojbe. trgovina i u naseljima u kojima postoji 

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se prodavaonica mješovite robe u čvrstim objektima, 

novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna i ukoliko je to od posebnog interesa za stanovnike 

odgovorna osoba u pravnoj osobi. općine Garčin“.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna  

kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. 

ovoga članka. II.

Članak 21 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Brodsko-posavske županije“.

dana objavljivanja u “Službenom vjesniku 

Brodsko–posavske županije“. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GARČIN

OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 021-01/12-01/167

Urbroj: 2178/06-03-12-2

Klasa: 021-01/11-02/155 Garčin, 15. svibnja 2012.g

Urbroj: 2178/06-01-11-1

Garčin, 16. prosinca 2011. PODPREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK Suzana Šimić,v.r.

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.
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9. Članak 2

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Na temelju članka 21. Zakona o dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ Brodsko – posavske županije“.

broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,178/04,38/09 i 

79/09) i članka 32. Statuta općine Garčin OPĆINA GARČIN

(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, OPĆINSKO VIJEĆE

broj 9/09), Općinsko vijeće općine Garčin na 18. 

sjednici održanoj dana 15. svibnja 2012.g. donosi Klasa: 021-05/12-02/165

Urbroj: 2178/06-03-12-2

ODLUKU Garčin, 15. svibnja 2012.g

o povećanju cijena komunalne usluge PODPREDSJEDNICA 

skupljanja i odvoza komunalnog otpada OPĆINSKOG VIJEĆA

Suzana Šimić, v.r.

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je 

Odluku o povećanju cijena komunalne usluge 

skupljanja i odvoza komunalnog otpada na 

području općine Garčin isporučitelju navedene 

komunalne usluge – Trgovačkom društvu 

„Runolist“ d.o.o. iz Vrpolja i to:

- za skupljanje i odvoz posuda za fizičke i 

pravne osobe (120 l) dosadašnja cijena od 40,00 kn 

povećava se za 7,5 % što iznosi 43,00 kn.

Navedena cijena je izražena s porezom na dodanu 

vrijednost.

Datum primjene cijene je 1. svibanj 2012.g.
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

21. II.

Troškove  provođenja  deratizacije  

na  temelju  članka  44.  i  48.  Zakona  o  fianancira  u  cijelosti  općina  Gornja  Vrba.

lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  

(NN  br. 33/01,  60/01-vjerodostojno  tumačenje,  

129/05,  109/07,  125/08  i  36/09),  te  članka  44.  III.

Statuta  općine  Gornja  Vrba  (”Službeni  vjesnik  

Brodsko-posavske  županije”  br.  10/09),  S  izabranim  ponuđačem  zaključit  će  se  

donosim  sljedeću ugovor  o  provođenju  obvezne  preventivne  

sustavne  deratizacije  na  području  općine  Gornja  

ODLUKU Vrba,  sukladno  uvjetima  prihvaćene  ponude.

o  prihvaćanju  ponude  za  provođenje  

sustavne  deratizacije  na  području  općine  IV.

Gornja  Vrba  u  2012.  godini

Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  

I. vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

Ovom  Odlukom  prihvaća  se  ponuda  Klasa  :  363-01/12-01/3

ponuđača  „EKO  PREVENTIVA” d.o.o.  Urbroj:  2178/28-01-12-2

Slavonski  Brod  za  provođenje  sustavne  U  Gornjoj  Vrbi, 7. 5. 2012.  godine

deratizacije  na  području  općine  Gornja  Vrba  u  

2012.  godini,  po  cijeni  od  14,90 kn  po  Općinski  načelnik

domaćinstvu,  bez  PDV-a. Niko  Pavić, inž.str., v.r.
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22. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 

PRIMICI OD FINANCIJSKE 

Na temelju članka 7. Zakona o proračunu IMOVINE I ZADUŽIVANJA              0,00      

(“Narodne novine” br. 87/08) i članka 30. Statuta IZDACI ZA FINANCIJSKU 

općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko- IMOVINU I OTPLATE  ZAJMOVA  0,00                                                  

posavske županije” br. 09/09), Općinsko vijeće NETO ZADUŽIVANJE/

općine Gornja Vrba na 22. sjednici održanoj 28. FINANCIRANJE                              0,00                          

svibnja 2012. godine, donijelo je:

ODLUKU

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

o izmjeni i dopuni Proračuna općine Gornja PRETHODNIH GODINA

Vrba za 2012. godinu (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I 

REZERVIRANJA)

Članak 1. VIŠAK PRIHODA PRENESENI               0,00    

VIŠAK/MANJAK + NETO 

    U  Proračunu općine Gornja Vrba za 2012. ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +

godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

županije» br. 17 /11. ) članak 1. mijenja se i glasi: PRETHODNIH GODINA        0,00       

 „Proračun općine Gornja Vrba za 2012. godinu 

sastoji se od:

Članak 2.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

    Rashodi općeg dijela Proračuna u računu  

PRIHODI                                  4.182.000,00 prihoda i rashoda mijenjaju se kako slijedi:

PRIHODI POSLOVANJA       3.682.000,00

PRIHODI OD PRODAJE 

NEFINANCIJSKE IMOVINE    500.000,00 Članak 3.

RASHODI                                   4.182.000,00

RASHODI POSLOVANJA         2.255.600,00                         Rashodi posebnog dijela Proračuna općine 

RASHODI ZA NABAVU Gornja Vrba za 2012. godinu u članku 3. mijenjaju 

NEFINANCIJSKE IMOVINE   1.926.400,00 se  po pozicijama kako slijedi:

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK              0,00  
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GLAVA 01: TEKUĆI PROGRAMI Članak 4.

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA   Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

PROGRAM 01: JAVNA UPRAVA I bit će objavljena  u “Službenom vjesniku Brodsko-

ADMINISTRACIJA, OPĆINSKI NAČELNIK posavske županije”,  a primjenjuje se od 1. siječnja 

2012. godine.

AKTIVNOST 02: OPĆI POSLOVI OPĆINSKE 

UPRAVE  - T001010102 KLASA: 400-08/12-01/3

1. Pozicija 28. 3431 – Bankarske usluge i URBROJ: 2178/28-02-12-1

usluge platnog prometa –   uvećava se sa 6.000,00 Gornja Vrba,  28. svibnja  2012. godine

kn na 11.000,00 kn.

PREDSJEDNIK

AKTIVNOST 03: OPREMANJE UREDA  - OPĆINSKOG VIJEĆA,     

T001010103 Josip Marunica, v.r.

2. Pozicija 31. 4221 – Uredska oprema i 

namještaj –   uvećava se sa 5.000,00 kn na 

6.000,00 kn 

AKTIVNOST 05: PROVEDBA ZAKONA O 

ZAŠTITI NA RADU  - T001010105 23.

3. Pozicija 34.  3237 – Intelektualne i 

osobne usluge –   uvećava se sa 10.000,00 kn na 

22.000,00 kn Temeljem čl. 11.st.4 Zakona o otpadu 

(Narodne novine br. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09 ) 

i  čl. 40. Statuta općine Gornja Vrba (”Službeni 

GLAVA 06: DRUŠTVENE DJELATNOSTI vjesnik Brodsko-posavske županije”, br.09/09 ), 

PROGRAM 04:  RAD UDRUGA GRAĐANA I Općinsko vijeće općine Gornja Vrba, na svojoj 22. 

POLIT. ORGANIZACIJA sjednici održanoj 28. 5. 2012.,  donosi:

 

ODLUKU

AKTIVNOST 01: SURADNJA S POLITIČKIM 

ORGANIZACIJAMA  - T001060402 o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju 

4. Pozicija 64.  38114 – Tekuće donacije Plana gospodarenja otpadom  na području 

udrugama i političkim strankama – Uvećava se s općine Gornja Vrba za  2011. godinu

12.000,00 kn na 13.000,00 kn.

Članak 1.

GLAVA 10: PROSTORNO PLANIRANJE

PROGRAM  01:  PROSTORNO Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju 

PLANIRANJE I STANJE U PROSTORU – Plana gospodarenja otpadom na području općine 

T001100101 Gornja Vrba 2011-2019 za 2011. god koji je ovom 

PROJEKT 01: Izrada prostornih planova tijelu podnio načelnik općine Gornja Vrba.

5. Pozicija 82.  4263 – Dokumenti 

prostornog uređenja – Umanjuje se sa 100.000,00 

kn na 81.000,00 kn. Članak 2.

Izvještaj iz članka 1. ove Odluke je sastavni 

dio ove Odluke
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Članak 3. članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 

(”Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

Ova će se Odluka objaviti u "Službenom županije” 9/09), Općinsko vijeće općine Gornja 

vjesniku Brodsko-posavske županije", te biti Vrba na 22. sjednici održanoj dana 28. 5. 2012. 

poslana nadležnom  Ministarstvu  i Agenciji za godine, donosi:

zaštitu okoliša.

PROGRAM

OPĆINA GORNJA VRBA

OPĆINSKO VIJEĆE utroška sredstava ostvarenih od prodaje i 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

KLASA:  351-01/12-01/1 Republike Hrvatske za 2012.godinu

UR.BROJ. 2178/28-02-12-3

Gornja Vrba,   29. svibnja 2012.  godine Članak 1.

PREDSJEDNIK Programom utroška sredstava ostvarenih od 

OPĆINSKOG VIJEĆA: prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

Josip Marunica, v.r. vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem 

tekstu:sredstva), utvrđuje se namjena korištenja i 

kontrola utroška sredstava koja su prihod 

Proračuna općine Gornja Vrba, na čijem području 

se poljoprivredno zemljište nalazi.

24.

Članak 2.

Na temelju čl. 3. Pravilnika o uvjetima i U Proračunu općine Gornja Vrba,  za 2011. godinu 

načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, predviđena su sredstva u iznosu od 405.000,00 

zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog kuna, a utrošit će se kako slijedi:

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 

koncesije za ribnjake (Narodne novine broj 45/09) i 

PROGRAM                                     OPIS                                               IZNOS                                           
                                                      POSLOVA                                      SREDSTAVA (kn)

1. Održavanje                                       Održavanje                                    120.000,00 kn
    komunalne                                        poljskih putova
   infrastrukture

2. Troškovi Programa                           Usluge katastra,                              20.000,00 kn
    raspolaganja polj.                              javnog bilježnika,
    zemljištem                                         objave nadmetanja
                                                               uvođenje u posjed 
   
                                                                Ukupno:             140.000,00 kn 
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Ranijih godina, u održavanje poljskih OPĆINSKO VIJEĆE 

puteva, uloženo je više sredstava od ostvarenih OPĆINE GORNJA VRBA

prohoda 180.000,00 kn.

KLASA: 320-02/12-01/4

URBROJ:2178/28-02-12/1

Članak 3. U  Gornjoj Vrbi, 29. 5. 2012. god.

Ovaj Program stupa na snagu danom Predsjednik: 

donošenja. Josip Marunica, v.r.
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11. Članak 2.

Nerazvrstana je cesta javna prometna površina koja 

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o se koristi za promet prema bilo kojoj osnovi i koja 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije 

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog 

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

79/09., 49/11., 84/11. i 90/11.) te članka 30. Statuta Mrežu nerazvrstanih cesta na području općine 

općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko- Gundinci čine: ulice, seoski i poljski putevi.

posavske županije”, broj 11/09. ), Općinsko vijeće Nerazvrstane se ceste koriste na način koji 

općine Gundinci na svojoj 25. sjednici održanoj 24. omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava 

veljače 2012. godine, donijelo je sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.

ODLUKU

Članak 3.

o nerazvrstanim cestama

Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena 

cestovna površina u naselju što nije razvrstana u 

I. OPĆE ODREDBE javnu cestu.

Seoskim putem, u smislu ove Odluke, smatra se 

Članak 1. izgrađena površina što prolazi kroz selo ili 

povezuje dva ili više zaseoka, zaseoke s javnim 

Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu.

održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita i Poljski je put površina što se koristi za pristup 

financiranje nerazvrstanih cesta, te poslovi nadzora poljoprivrednom i šumskom zemljištu i 

na predmetnim cestama. pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo 

kojoj osnovi.

OPĆINA  GUNDINCI
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Članak 4. Članak 6.

 Nerazvrstanu cestu čine: Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta 

- donji i gornji stroj (trup); su:

- cestovni objekti (mostovi, propusti, - ophodnja i redovno praćenje stanja 

podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nerazvrstanih cesta;

nathodnici, pješački prolazi, potporni i - mjestimični popravci završnog sloja 

obložni zidovi); kolničke konstrukcije izgrađenog od 

- pješačke i biciklističke staze; asfalta, betona, betonskih elemenata, 

- zemljište ograničeno građevinskom kamena, te nosivog sloja kolničke 

regulacijskom crtom ili cestovno zemljište konstrukcije i posteljice;

izvan naselja s obiju strana ceste, u širini od - izrada asfaltnog tepiha;

1 m od crte koja spaja krajnje točke - mjestimični popravci dijelova cestovne 

poprečnog presjeka ceste; građevine;

- sve prometne i druge površine na - čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih 

pripadajućem zemljištu; materijala s prometnih površina, bankina, 

- odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.; rigola i              jaraka;

- zatvoreni sustav oborinskih voda s - manji popravci elemenata cestovnih 

prometnih površina (kanalizacija); objekata;

- zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 - zamjena, obnavljanje, popravljanje 

m; vertikalne i horizontalne signalizacije;

- prometna signalizacija (vertikalna, - čišćenje, zamjena i manji popravci 

horizontalna i svjetlosna); otvorenog sustava za oborinsku odvodnju;

Navedeni uvjeti se ne odnose na poljoprivredne  i - zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka;

šumske puteve, pješačke puteve, te ostale puteve - uništenje nepoželjne vegetacije (košenja 

koji se koriste samo za promet poljoprivrednih  trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj 

strojeva, zaprežnih vozila i pješaka, koji se uređuju nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje 

sukladno svojoj svrsi i potrebama korisnika. granja, grmlja i drugog raslinja iz profila 

ceste);

- održavanje prohodnosti u zimskim 

II. ODRŽAVANJE uvjetima (zimska služba);

- uklanjanje snijega i leda;

Članak 5. - drugi slični radovi.

Nerazvrstane se ceste održavaju na temelju 

godišnjeg Programa održavanja komunalne III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće općine 

Gundinci. Članak 7.

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu 

ove Odluke, su radovi redovnog održavanja, koji Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 

obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje 

obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg 

cestama i javno-prometnim površinama, donosi Općinsko vijeće, a na temelju tehničke 

uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih 

održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih planova.

površina i sigurnosti prometa na njima. Pored radova utvrđenih Programom gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

općina Gundinci može organizirati obavljanje 
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radova na održavanju i izgradnji nerazvrstanih Širina mosta na cesti po mogućnosti mora biti 

cesta na svom području: barem 0,5 m šira od same ceste, a nikako ne smije 

- ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih biti manja od širine ceste.

cesta (izvršenje radova u naravi, osobni Širina odvodnog  jarka ne smije biti manja od 0,3 

rad, materijal, prijevozničke usluge), m.

- na drugi način u skladu sa zakonskim Širina bankine uz cestu mora iznositi najmanje 0,5 

propisima. m, a u iznimnim slučajevima, kao u st. 2 ovog 

članka smije iznositi 0,3 m.

Postojeće ceste smiju se rekonstruirati i održavati 

Članak 8. unutar postojećih gabarita.

Nosivost kolničke konstrukcije novosagrađene ili 

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih rekonstruirane nerazvrstane ceste mora biti 

cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju: najmanje 10 t osovinskog opterećenja.

- građevinsko i drugo projektiranje s 

istražnim radovima;

- projektiranje opreme, pratećih objekata, IV. ZAŠTITA

p r o m e t n e  s i g n a l i z a c i j e  i  d r u g o  

projektiranje; Članak 10.

- stručnu ocjenu studija i projekata;

- otkup zemljišta i objekata; Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilom 

- i z m j e š t a n j e  k o m u n a l n e  i  d r u g e  koja prazna ili zajedno s teretom svojom masom 

infrastrukture; prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice 

- ustupanje radova građenja; dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim cestama 

- organizaciju stručnog nadzora i kontrole (izvanredni prijevoz) dužne su ishoditi dozvolu za 

ugrađenih materijala i izvedenih radova; izvanredni prijevoz.

- organizaciju tehničkog pregleda i Dozvol jenu masu ,  odnosno dozvol jeno 

primopredaje nerazvrstane ceste na opterećenje pojedine nerazvrstane ceste određuje 

korištenje i održavanje. Općinsko vijeće u skladu s propisima o uređenju 

prometa.

Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje nadležno 

Članak 9. upravno tijelo općine na temelju uvjeta i kriterija 

koje utvrđuje Općinsko vijeće

Nerazvrstane ceste moraju se graditi najmanje Dozvolom za izvanredni prijevoz utvrđuju se način 

širine kolnika 3,5 m, s tim da ukupna širina iznosi i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza.

najmanje 4,5 m. Troškove izdavanja dozvole za izvanredni 

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, u prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera 

o p r a v d a n i m  s l u č a j e v i m a  ( n e p o v o l j n a  osiguranja izvanrednog prijevoza i naknadu za 

konfiguracija terena, postojeća izgradnja u izvanredni prijevoz plaća podnositelj zahtjeva.

okolnom prostoru i sl.) nerazvrstana cesta može Kontrolu osovinskog pritiska ukupne dozvoljene 

imati minimalnu širinu kolnika od 3,0 m za mase i dimenzije vozila na nerazvrstanim cestama, 

dvosmjerni promet ukoliko na pogodnim mjestima, na poziv i o trošku općine obavlja ovlaštena osoba.

međusobno udaljenim do 500 m, ima izvedena 

odgovarajuća proširenja za mimoilaženje vozila ( 

ugibališta). Članak 11.

U građevinskim područjima naselja primjenjuju se 

odredbe o minimalnim širinama nerazvrstanih Pravne ili fizičke osobe, koje zbog svoje djelatnosti 

cesta utvrđene prostornim planovima. prekomjerno koriste ili preopterećuju nerazvrstane 

Širina pješačkog puta mora iznositi najmanje 1 m. ceste, dužne su platiti naknadu za prekomjerno 
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korištenje ili preopterećivanje, koju rješenjem Članak 15.

utvrđuje nadležni upravni odjel općine.

Prekomjerno korištenje nerazvrstane ceste je Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje 

učestaliji promet teretnih motornih vozila nego što na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti nadležnog 

je uobičajeno, a osobito: tijela općine.

- prijevoz šljunka, kamena, zemlje, drva i Za svaki zahvat na nerazvrstanoj cesti mora se 

sličnog tereta koji se obavlja u većim postaviti odgovarajuća prometna signalizacija i 

količinama u svrhu prodaje, izvedbe većih zaštita mjesta rada.

građevinskih radova i sl.; U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti 

- korištenje nerazvrstane ceste kao utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.

zaobilazne ceste za promet vozila u slučaju 

ograničenja prometa na javnoj cesti.

Visina naknade za prekomjerno korištenje Članak 16.

nerazvrstanih cesta utvrđuje se primjenom kriterija 

za prekomjerno korištenje javnih cesta. Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je 

zabranjeno:

1. privremeno ili stalno zauzimati cestu ili 

Članak 12. cestovno zemljište bez suglasnosti 

nadležnog upravnog ti jela općine 

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti Gundinci; 

izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da 2. izvoditi bilo kakve radove koji se ne 

ne ugrožava sigurnost prometa, da ne oštećuje obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, 

cestu i postojeći režim odvodnje. izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti 

nadležnog upravnog ti jela općine 

Gundinci;

Članak 13. 3. uklanjati, premještati, zaklanjati ili 

o š t eć iva t i  p rome tne  znakove  na  

Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su nerazvrstanim cestama, 

održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici 4. dovoditi na cestovno zemljište oborinske 

zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na vode, otpadne vode ili druge tekućine – 

način propisan ovom Odlukom. osim oborinskih voda koje se mogu 

Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik dovoditi u cestovni jarak; 

zemljišta iz stavka 1. ovoga članka ne održava 5. vući po cesti trupce, granje ili druge 

prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način predmete kojima se oštećuje cesta; 

propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz na 6. izlijevati na cestu motorno ulje i druge 

nerazvrstanu cestu popravit će se od strane osobe masne tvari;

koja održava nerazvrstane ceste, a o trošku 7. nanositi na cestu blato sa suvremenim 

vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta. kolničkim zastorom;

8. dolaziti ili silaziti s ceste izvan izgrađenog 

prilaza na nerazvrstanu cestu;

Članak 14. 9. okretati traktore s plugovima i drugim 

poljoprivrednim oruđima na cesti;

Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji 10. puštati stoku ili perad na cestu, kosine 

se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te nasipa i usjeka uz cestu,;

radi postavljanja reklama i pokretnih naprava 11. paliti travu, korov, građu ili drugi materijal 

obavlja se u skladu s propisima o komunalnom u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u 

redu. njegovoj neposrednoj blizini;

12. neovlašteno postavljati zapreke, odnosno 
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p r i j e č i t i  o d v i j a n j e  p r o m e t a  n a  Članak 18.

nerazvrstanoj cesti, 

13. graditi objekte unutar zaštitnog pojasa U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i 

nerazvrstane ceste; dužan:

14. izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili a) pregledati:

zgradama pored ceste koji bi mogli 1. n e r a z v r s t a n u  c e s t u  s a  s t a j a l i š t a  

oštećivati cestu ili ugroziti sigurnost građevinske i prometne ispravnosti i 

prometa; sigurnosti prometa;

15. parkirati vozilo izvan za to određenih 2. radove održavanja nerazvrstanih cesta;

površina; 3. radove koji se obavljaju uz nerazvrstane 

16. svako drugo interveniranje u površinu ceste;

nerazvrstane ceste. 4. radove na nerazvrstanim cestama koji se ne 

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta smatraju radovima održavanja (ugradnja 

koja graniče s nerazvrstanim cestama dužni su komunalnih instalacija u trup ceste);

čistiti i održavati odvodne jarke i pješačke staze. 5. tehničku dokumentaciju (projekte) za 

Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih 

podrazumijeva se: cesta;

- održavanje u ispravnom i protočnom 6. obavljanje poslova zaštite i čuvanja 

stanju, nerazvrstanih cesta.

- produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i 

drugih sastojaka koji onemogućuju 

normalno otjecanje vode), b) narediti:

- košenje trave i korova s pokosa i dna  jarka, 1. uklanjanje uočenih nedostataka na 

- čišćenje mulja iz cijevi kolnih prilaza, nerazvrstanim cestama zbog kojih je 

- izrada i zamjena cijevnih kolnih prilaza ugrožena ili bi mogla biti ugrožena 

min. profila O 30 cm, sigurnost prometa ili stabilnost ceste;

- odvoz mulja, otpadaka i trave na za to 2. privremenu obustavu radova što se izvode 

određena mjesta. suprotno odredbama ove Odluke, suprotno 

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz uvjetima iz suglasnosti za radove na 

nerazvrstane ceste dužni su također: nerazvrstanoj cesti, te suprotno tehničkim 

- uklanjati nanose zemlje i šljunka s propisima, standardima i normativima s 

nerazvrstane ceste, područja cestovne infrastrukture;

- uređivati, održavati i po potrebi uklanjati 3. privremenu zabranu prometa kada 

živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje ustanovi da se po nerazvrstanoj cesti ne 

sprečava preglednost, prozračivanje i može odvijat i promet za koji je 

sušenje ceste, namijenjena;

- kositi travu i uređivati, održavati i čistiti 4. uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji 

zelene i pješačke površine uz nerazvrstane zaprečavaju odvijanje prometa po 

ceste. nerazvrstanoj cesti;

5. vraćanje zauzetog dijela nerazvrstane ceste 

u prijašnje stanje;

V. NADZOR 6. prestanak i uklanjanje drugoga ometanja 

slobodnog korištenja nerazvrstane ceste.

Članak 17.

Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke Članak 19.

obavljaju komunalni redari.

Pravne osobe i građani poslovi kojih su podvrgnuti 
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nadzoru komunalnog redara dužni su, na njegov Gundinci je na svojoj 25. sjednici održanoj 24. 2. 

zahtjev i u zadanom roku, dostaviti podatke i 2012. godine, donijelo

dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje 

nadzora. ODLUKU

o gospodarenju nekretninama u vlasništvu 

Članak 20. općine Gundinci

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom 

redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, I.                   UVODNE ODREDBE

dati osobne podatke i pružiti druge potrebne 

obavijesti o predmetu uredovanja. Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se gospodarenje 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE nekretninama u vlasništvu općine Gundinci 

(nastavno: nekretnine), glede:

Članak 21. - stjecanje, otuđenje i terećenje nekretnina,

- način otuđenja i provođenje postupka 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a otuđenja nekretnina,

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- - ostvarivanje i zasnivanje služnosti i drugih 

posavske županije“. prava na nekretninama, a koje nije uređeno 

drugim općim aktima općine Gundinci.

KLASA: 363-01/12-01/4

UR.BROJ: 2178/05-02/12-1 (2) Ovom Odlukom ne uređuju se postupci 

Gundinci, 24. veljače 2012. godine davanja u zakup poslovnih prostora, davanja u 

najam stanova u vlasništvu općine Gundinci, i 

 PREDSJEDNIK davanja na korištenje, odnosno zakup javnih 

 OPĆINSKOG VIJEĆA površina u vlasništvu općine Gundinci, kao niti 

Mato Mihić, v.r. raspolaganje nekretninama kroz postupke dodjele 

koncesije ili javno- privatnog partnerstva, a koji se 

uređuju posebnim propisima.

(3) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci 

imaju sljedeće značenje:

12. 1. ''nekretnina'' označava neizgrađeno ili 

izgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno 

zemljište, javnu površinu, te druge čestice 

Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8., zemljišne površine zajedno sa svime što je sa 

članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim zemljištem spojeno na površini ili ispod nje pod 

pravima (''Narodne novine'' br. 91/96, 68/98, uvjetom da se nalazi na području općine i da je 

137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, općina nositelj prava vlasništva ili izvanknjižni 

146/08, 38/09, 153/09), članka 35. točka 2. i članka vlasnik ili pošteni, zakoniti i istiniti posjednik ili 

48. st. 1. točka 5. i st. 2. Zakona o lokalnoj i barem pošteni i samostalni posjednik te nekretnine,

područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 2. ''raspolaganje nekretninom'' označava 

novine'' br. 33/01, 60/01 – vjer. tumač., 129/05, odluku o dvostranom ili jednostranom pravnom 

109/07, 125/08, 36/09) i članka 30. Statuta općine poslu kojemu je cilj nekretninu u vlasništvu ili u 

Gundinci  (''Službeni vjesnik Brodsko- posavske posjedu općine prenijeti u vlasništvo stjecatelja 

županije'' br. 11/09.), Općinsko vijeće općine (otuđiti je) ili osnovati stvarni teret na nekretnini u 
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korist ili na teret općine ili osnovati pravo građenja svrsishodnosti i štedljivosti u interesu stvaranja 

u korist nositelja prava građenja, uvjeta i drugih socijalnih interesa, te za probitak i 

socijalnu sigurnost stanovnika općine.

3. ''stjecanje nekretnine'' označava odluku o 

pravnom poslu kojemu je cilj donijeti odluku o (2) Nekretnina se može otuđiti ili s njom na 

stjecanju nekretnine u korist općine ili o izgradnji drugi način raspolagati samo putem natječaja i uz 

građevine na vlastitoj nekretnini ili o drugom naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni ako nije 

načinu i obliku korištenja ili uređenja nekretnine, drugačije propisano Zakonom i ovom Odlukom.

4. ' 'građevinsko zemljište ' '  označava (3) Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i 

izgrađeno ili neizgrađeno zemljište koje je otuđenju nekretnina čija pojedinačna vrijednost 

dokumentima prostornog uređenja predviđeno za prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 

izgradnju građevine ili za drugi način i oblik ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 

korištenja ili uređenja, a nalazi se unutar odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnine, odnosno 

građevinskog područja općine, čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 

kuna.

5. ''poslovni prostor'' označava poslovnu 

zgradu, ili poslovnu prostoriju, ili garažu u smislu (4) Općinski načelnik odgovoran je za 

Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga postupanje sa stvarima u vlasništvu općine.

prostora, pod uvjetom da je općina nositelj prava 

vlasništva, ili izvanknjižni vlasnik, ili zakoniti, (5) U slučaju da je Odluku o raspisivanju 

pošteni i istiniti posjednik, ili barem pošteni natječaja za o stjecanju i otuđenju nekretnina donio 

samostalni posjednik toga poslovnog prostora; načelnik, a po natječaju vrijednost najpovoljnije 

ponude prelazi iznos iz stavka 3. ovog članka, 

6. ''poljoprivredno zemljište'' označava odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina donosi 

neizgrađeno zemljište izvan građevinskog Općinsko vijeće.

područja općine Gundinci, kultivirano ili 

nekultivirano, pod uvjetom da je općina nositelj 

prava vlasništva, ili izvanknjižni vlasnik, ili Članak 3.

pošteni, zakoniti i istiniti posjednik, ili barem 

pošteni samostalni posjednik toga zemljišta. (1) Prihodi od imovine čine vlastiti izvor 

financiranja poslova i zadaća iz samoupravnog 

(4) Ne smatra se raspolaganjem nekretninom djelokruga općine.

u smislu ove Odluke: 

- potpisivanje elaborata usklađenja i 

parcelacijskih elaborata, kao i drugih Članak 4.

dokumenata kojima se mijenja oblik i 

veličina katastarskih čestica, te drugih (1) Za pravne poslove u svezi nekretnina 

dokumenata kojima se vrši uklanjanje obvezna je pisana forma.

određenih građevina, (2) O vrsti pravnog posla ovisi da li je pisana 

- poslovi redovnog održavanja nekretnina. forma ugovor ili neki drugi pravno valjani akt.

Članak 2. Članak 4.

(1) Na temelju odluka Općinskog vijeća, (1) Tržišna cijena je najviša cijena ponuđena u 

općinski načelnik upravlja imovinom pažnjom postupku javnog natječaja, odnosno usmenog 

dobrog gospodara na načelima zakonitosti, nadmetanja.
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(2) Početnu cijenu u postupku provođenja članka 2. ove Odluke donosi:

natječaja utvrđuje nadležno tijelo u odluci o - radi privođenja zemljišta namjeni 

raspisivanju natječaja. s u k l a d n o  p r o s t o r n o  p l a n s k o j  

dokumentaciji,

(3) Cijena iz prethodnih stavaka se utvrđuje na - radi pribavljanja sredstava za izgradnju 

temelju prethodno pribavljenog stručnog mišljenja objekata komunalne infrastrukture, 

ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke, poslovnih i stambenih objekata, objekata 

odnosno prema podacima Porezne uprave, polazeći javne društvene namjene, te drugih 

od cijene koja se može postići na slobodnom tržištu kapitalnih ulaganja,

za nekretninu sličnih osobina s obzirom na - radi razvrgnuća suvlasničke zajednice 

kvalitetu, lokaciju, namjenu i slično. isplatom,  ukoliko se radi o nekretnini čije 

j e  o d r ž a v a n j e  n e s v r s i s h o d n o  i  

(4) U slučajevima kada je to posebnim neracionalno.

zakonima propisano, prodaja, davanje u zakup ili 

davanje prava građenja na nekretninama mogu se 

realizirati pod komercijalnim ili pogodovanim Članak 8.

uvjetima, uključivo i bez naknade.

(1) Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju 

nekretnina sadrži:

Članak 5. - oznaku i površinu nekretnine,

- početnu cijenu,

(1) Stručne poslove iz ove Odluke obavlja - iznos i način plaćanja jamčevine,

administrativna služba općine Gundinci. - rok zaključenja ugovora,

- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,

- pravo nadležnog tijela da ne izabere 

Članak 6. najpovoljnijeg ponuđača i 

- obvezu najpovoljnijeg ponuđača da, pored 

(1) Općina stječe vlasništvo i druga stvarna kupoprodajne cijene, može platiti i 

prava na nekretninama kupnjom, zamjenom, troškove procjene zemljišta i objave 

prihvatom dara, prihvatom nasljedstva i na drugi natječaja, 

način određen zakonom. - dodatne uvjete ako ocijeni da bi to bilo 

povoljnije u konkretnoj situaciji.

(2) Kupnjom ili zamjenom nekretnina općina 

nekretninu može stjecati prihvaćanjem ponude (2) Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je 

prodavatelja, sudjelovanjem u javnom natječaju ili ponudio najviši iznos, ako nije drugačije propisano 

izravnom pogodbom. Zakonom ili ovom Odlukom.

(3) Zaključak o stjecanju nekretnine donosi (3) Kada u natječaju sudjeluje dosadašnji 

općinski načelnik uvažavajući posebne interese zakupnik nadležno tijelo općine Gundinci može 

općine i tržnu vrijednost nekretnine. odrediti da ima pravo prvenstva na sklapanje 

ugovora, ako zadovolji uvjete natječaja i prihvati 

najpovoljniju ponudu,  te ako je u prethodnom 

KUPNJA NEKRETNINA razdoblju ispunio sve obveze iz ugovora.

Članak 7. (4) Pisano oč i tovanje o pr ihvaćanju 

najpovoljnije ponude dosadašnji zakupnik dužan je 

(1) Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju dostaviti u roku 8 dana od dana primitka odluke o 

nekretnina u vlasništvu općine nadležno tijelo iz najpovoljnijem ponuditelju, te u roku 8 dana od 
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dana dostave očitovanja s općinom Gundinci Članak 10.

zaključiti ugovor. 

(1) Natječaj obvezno sadrži:

(5) Ukoliko se ne očituje ili izjavi da ne - oznaku površine nekretnine, te eventualne 

prihvaća najpovoljniju ponudu, ugovor će se terete i moguće sporove na istoj,

sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem u roku 8 - početnu cijenu,

dana od dana primitka obavijesti da je najpovoljniji - naznaku o mogućnosti i vremenu uvida u 

ponuditelj. nekretninu koja se prodaje, 

- podatke o opsegu i stanju uređenosti 

(6) Dosadašnji zakupnik s kojim je sklopljen građevinskog zemljišta i namjeni 

ugovor o zakupu nema pravo promijeniti namjenu nekretnine, ako je određena,

poslovnog prostora određenu u natječaju, bez - dokumentaciju koja se mora priložiti uz 

prethodne suglasnosti nadležnog tijela općine ponudu,

Gundinci - iznos i način plaćanja jamčevine, uz 

naznaku da se jamčevina ne vraća ukoliko 

(7) Ako dosadašnji zakupnik postupi suprotno najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor 

prethodnom stavku, ugovor o zakupu se raskida po u propisanom roku ili ukoliko se ugovore 

sili zakona. raskine uslijed ne plaćanja kupoprodajne 

cijene,

(8) Ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz - rok zaključenja ugovora ,

natječaja ponudi najviši iznos, a ima nepodmirene - rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,

obveze prema općini, neće se utvrditi kao - rok za podnošenje ponude,

najpovoljniji ponuditelj. - mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

- potvrda da kandidat nema nikakvih 

(9) Povjerenstvo ima pravo da ne prihvati niti dugovanja prema općini Gundinci,

jednu ponudu, te ima pravo predložiti nadležnom - naznaku da će se tabularna isprava za upis 

tijelu općine Gundinci poništenje cijelog ili dijela v l a s n i š t v a  i z d a t i  n a k o n  i s p l a t e  

natječaja bez obrazloženja, u kojem slučaju ne kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i 

odgovara za eventualnu štetu ponuditelja. u slučaju obročne otplate),

- način stjecanja posjeda,

(10) U slučaju primitka više ponuda s istim - uvjete natječaja 

ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda kod - pravo sudjelovanja u natječaju, 

koje je ponuđeno jednokratno plaćanje - rok i način za podnošenje ponuda 

kupoprodajne cijene. - mjerila za odabir najpovoljnije ponude, 

- obvezu kupca, u slučaju kašnjenja plaćanja 

(11) Odredbe stavka 1. ovog članka na obveze, na plaćanje zakonskih kamata,

odgovarajući način primjenjuju se i na drugim - pravo nadležnog tijela da ne izabere 

postupcima raspolaganja nekretninama. najpovoljnijeg ponuditelja,

- obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da, 

pored kupoprodajne cijene, plati troškove 

Članak 9. procjene zemljišta i objave natječaja,

- pravo prodavatelja da ukoliko kupac 

(1) Natječaj se objavljuje u najmanje jednom zakasni s plaćanjem više od 90 dana, može 

dnevnom glasilu, oglasnoj ploči općine Gundinci te raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu 

web stranici. zadržati,

-  posebne uvjete.

(2) Natječajni postupak provodi nadležni 

upravni odjel općine Gundinci.
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Članak 11. (3) Smatra se da je najpovoljniji natjecatelj 

odustao od ponude ako u roku od 8 dana od dana 

(1) Natječaj se provodi na temelju pisanih primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju ne 

ponuda dostavljenih poštom ili osobno u potpiše ugovor o zakupu, odnosno kupoprodaji 

zatvorenoj omotnici s naznakom "Ne otvaraj". nekretnine. 

(2) Rok za podnošenje ponuda ne može biti (4) Kupac stječe pravo vlasništva i ovlaštenje 

kraći od 8 dana od dana objave natječaja. na uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige 

nakon što plati sve obroke i ispuni sve obveze glede 

nekretnine.

Članak 12.

(5) U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem 

(1) Prilikom podnošenja ponude plaća se više od 90 dana općina može raskinuti 

jamčevina. kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu 

jamčevinu.

(2) Jamčevina iznosi do 10% od utvrđene 

početne cijene.

Članak 14.

(3) Potvrda o uplati jamčevine ili garancije 

banke u iznosu potrebne jamčevine da će banka na (1) Postupak otvaranja ponuda provodi 

zahtjev općine isplatiti iznos jamčevine, mora bit Povjerenstvo koje se sastoji od 3 člana imenovanih 

dostavljena uz ponudu. po općinskom načelniku.

(4) Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupni (2) O postupku otvaranja ponuda vodi se 

iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj zapisnik.

odustane od ponude nakon što je njegova ponuda 

prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat (3) Zakašnjele, nerazumljive ili ponude na 

jamčevine. drugi način protivne uvjetima natječaja 

Povjerenstvo odbacuje, odnosno ne ulazi u njihovo 

(5) Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene razmatranje. 

kao najpovoljnije jamčevina se vraća u roku ne 

dužem od 15 dana od izbora najpovoljnijeg 

ponuditelja, bez prava na kamatu. RAZVRGNUĆE ILI DIOBA SUVLASNIČKE 

ZAJEDNICE

Članak 13.

Članak 15.

(1) Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, 

umanjenu za iznos jamčevine, uplatiti na žiro račun (1) Razvrgnuće i l i dioba suvlasničke 

općine Gundinci u roku 30 dana od dana  sklapanja zajednice provodi se putem natječaja ili sudskim 

ugovora o prodaji. Nadležno tijelo općine Gundinci putem.

može odrediti i dulji rok ako ocijeni da to u 

konkretnoj situaciji ne bi bilo na štetu općine. (2) U slučaju da razvrgnućem suvlasničke 

za jednice pojedin i  suvlasn ik dobiva u 

(2) Nadležno tijelo općine Gundinci može samovlasništvo nekretninu čija bi tržna vrijednost 

prihvatiti plaćanje cijene nekretnine u obrocima, te bila manja od njegovog udjela u tržnoj vrijednosti 

mogućnost i uvjeti obročnog plaćanja navode se u cijele nekretnine, drugi suvlasnik mu je dužan 

tekstu natječaja, uz obračun kamata po zakonskoj isplatiti tu razliku.

stopi.
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(3) U slučaju da fizička dioba suvlasničke komunalnih uređaja i instalacija od interesa za 

zajednice nije moguća, nadležno tijelo može općinu, nadležno tijelo može odobriti zasnivanje 

donijeti odluku o prodaji ili zamjeni suvlasničkog služnosti za njihovo postavljanje bez naknade.

dijela.

(5) O zasnivanju s lužnos t i  općina i  

predlagatelj zaključuju ugovor.

Članak 16.

(1) Općina će inicirati postupak razvrgnuća PRAVO GRAĐENJA I PRAVO DOGRADNJE I 

suvlasničkih zajednica fizičkom diobom NADOGRADNJE

nekretnina, na nekretnini na kojoj se planira 

gradnja ili rekonstrukcija javno-prometnih Članak 18.

površina i drugih gradnja od značaja za općinu, te 

snosi troškove izrade dokumentacije koja će biti (1) Nadležno tijelo općine Gundinci može na 

osnova za provođenje parcelacijskog elaborata i zemljištu osnovati pravo građenja, uz obvezu 

samog parcelacijskog elaborata. nositelja prava građenja da općini plaća mjesečnu 

naknadu u iznosu prosječne zakupnine za takvo 

(2) Ukoliko fizičku diobu nekretnine iniciraju zemljište. Nadležno tijelo općine Gundinci može 

drugi suvlasnici, oni snose troškove izrade odrediti i drugačiji način plaćanja ako ocijeni da bi 

dokumentacije koja će biti osnova za provođenje to bilo povoljnije u konkretnoj situaciji.

parcelacijskog elaborata i samog parcelacijskog 

elaborata. (2) Pravo građenja je u pravnom pogledu 

izjednačeno s nekretninom, a podrazumijeva pravo 

nositelja prava građenja da na nečijem zemljištu 

PRAVO SLUŽNOSTI (na površini ili ispod nje) ima vlastitu zgradu, a 

svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti.

Članak 17.

(3) Zgradu koja je izgrađena ili koja će biti 

(1) Nadležno tijelo općine Gundinci može izgrađena na zemljištu opterećenom pravom 

osnovati pravo služnosti na nekretnini sukladno građenja pripadnost je tog prava kao da je to pravo 

odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim zemljište.

pravima.

(4) Sadržaj prava građenja i iznos naknade 

(2) Stvarna služnost na nekretninama u odredit će nadležno tijelo općine Gundinci 

vlasništvu općine može se zasnovati: posebnim zaključkom, sukladno Zakonu o 

- ako je to nužno za odgovarajuće korištenje vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

povlasne nekretnine,

- ako se time bitno ne ugrožava normalno 

kor iš tenje poslužne nekretnine u Članak 19.

vlasništvu općine,

- ako se  općini isplati odlukom o zasnivanju (1) Pravo građenja na zemljištu može se 

služnosti utvrđena naknada. ostvarivati trajno ili na određeno vrijeme.

(3) Iznos naknade i sadržaj prava služnosti (2) Nakon isteka roka na koji je uspostavljeno 

nadležno tijelo općine Gundinci će odrediti pravo gradnje izgrađeni objekt postaje vlasništvo 

posebnim zaključkom. općine.

(4) Ako se služnost zasniva radi postavljanja 
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ZALOŽNO PRAVO (4) Općinski načelnik može odobriti stupanje 

u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim 

Članak 20. osobama:

- supružniku ili djeci (zakupnikovim 

(1) Zasnivanje založnog prava (dobrovoljno usvojenicima i pastorcima), ako zakupnik 

založno pravo) na nekretninama nadležno tijelo umre ili ode u mirovinu, te zasnuje radni 

općine Gundinci će dozvoliti ako je to u interesu odnos kod drugog pravnog subjekta, pod 

općine. uvjetom da nastave obrt iste ugovorene 

djelatnosti,

(2) Pod interesom općine u smislu prethodnog - pravnoj osobi nastaloj promjenom pravnog 

stavka smatra se i interes trgovačkih društava, položaja dosadašnjeg zakupnika, ako su 

ustanova i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili zakupnik, bračni drug ili djeca zakupnika 

većinskom vlasništvu općine. jedini osnivači, pod uvjetom da dostave 

dokaz o pravnom sljedništvu i nastave 

obavljati ugovorenu djelatnost.

ZAKUP ZEMLJIŠTA

(5) U govor će se raskinuti ukoliko zakupnik 

Članak 21. niti nakon opomene ne plati ugovornu zakupninu, a 

prema posebnoj odluci općinskog načelnika.

(1) Zemljište u vlasništvu općine može se dati 

u zakup fizičkim i pravnim osobama u svrhu 

privremenog korištenja zemljišta do donošenja Članak 23.

odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno-

planskoj dokumentaciji. (1) Ako je predmet zakupa poljoprivredno 

zemljište u vlasništvu općine Gundinci na 

(2) Na zemljištu koje je predmet zakupa nije odgovarajuće načine, za isto zemljište, primjenjuju 

dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje drugih se odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

radova bez prethodne suglasnosti općine.

(3) U zakup se može dati i dio katastarske 

čestice. PRIHVAT DARA ILI NASLJEDSTVA

Članak 24.

Članak 22.

(1) Darovanjem se stječu nekretnine koje 

(1) Zaključak o davanju zemljišta u zakup, vlasnik bez naknade predaje općini Gundinci. 

namjeni, trajanju zakupa i iznosu zakupnine donosi 

nadležno tijelo općine Gundinci, nakon čega se (2) Nasljeđivanjem se stječu nekretnine 

zaključuje ugovor o zakupu. temeljem rješenja o nasljeđivanju kojem se u 

ostavinskim postupcima općini uručuje imovina 

(2) Ugovor o zakupu zaključuje se najduže na bez nasljednika (ošasna imovina). 

rok od 10 godina.

(3) Općina Gundinci prihvatit će darovanje i 

(3) Općina Gundinci će raskinuti ugovor o nasljeđivanje, osim u spornim slučajevima, te 

zakupu jednostrano kada zakupnik ne koristi preuzeti obveze koje proizlaze iz prihvaćanja 

zemljište u skladu sa svrhom zakupa, te u slučaju darovanja ili nasljeđivanja.

potrebe privođenja zemljišta namjeni prije isteka 

vremena trajanja zakupa.
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Članak 25. bez  građevne  dozvole  i l i  drugog  

odgovarajućeg akta, ako je građevina 

(1) Nekretnine općina može otuđiti prodajom izgrađena u skladu s prostornim planom i 

ili zamjenom, o čemu  zaključak donosi općinski ako se vlasnik građevine obveže da će 

načelnik ili Općinsko vijeće, zavisno od ishoditi odgovarajući akt u roku od godine 

pojedinačne vrijednosti nekretnine, uvažavajući dana od dana sklapanja kupoprodajnog 

poseban interes općine i tržnu vrijednost ugovora. 

nekretnine.

(2) Nadležno tijelo općine Gundinci može Članak 27.

donijeti odluku o ustupanju nekretnine bez 

naknade ili darovanju, određenim kategorijama (1) Općina može stupiti u poslovnu suradnju s 

stradalnika Domovinskog rata i državnim tijelima fizičkom ili pravnom osobom radi optimalnog 

kad se radi o posebnim interesima Republike gospodarenja i korištenja nekretninom, odnosno 

Hrvatske i u ostalim slučajevima kad je to ostvarenja najpovoljnijih rezultata od interesa za 

propisano posebnim zakonom. općinu.

(3) Općina može nekretninu prodati izravnom (2) O poslovnoj suradnji odlučuje nadležno 

pogodbom samo kad nekretninu stječu Republika tijelo općine Gundinci, a međusobna prava i obveze 

Hrvatska i jedinica područne (regionalne) glede tih odnosa uređuju se ugovorom.

samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili 

pretežitom vlasništvu općine, Republike Hrvatske, 

te jedinice lokalne  i područne (regionalne) Članak 28.

samouprave, ako je to u interesu i cilju općega 

gospodarskog i socijalnog napretka njezinih (1) O javnim dobrima u općoj uporabi na 

građana i kad je to zakonom ili ovom Odlukom području općine kao što su parkovi, zelene 

propisano.  površine, trgovi, ulice, groblja, tržnice, sajmišta i 

drugim javnim dobrima brine se općina.

PRODAJA NEKRETNINA BEZ JAVNOG 

NATJEČAJA (2) Općinsko vijeće može povjeriti na 

upravljanje ili održavanje pojedinog javnog dobra 

Članak 26. ovlaštenim osobama, o čemu će donijeti posebnu 

odluku.

(1) Općina može vlasniku zemljišta, odnosno 

građevine prodati po tržišnoj cijeni bez provedbe 

javnog natječaja: Članak 29.

- dio neizgrađenog zemljišta potrebnog za 

formiranje neizgrađene građevne čestice u (1) Ova Odluka stupa na snagu danom 

skladu s detaljnim planom uređenja, ako taj donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 

dio ne prelazi 20% površine planirane Brodsko- posavske županije”.

građevne čestice,

- dio zemljišta potrebnog za formiranje Klasa: 372-03/12-01/1

izgrađene građevne čestice u skladu s Urbroj: 2178/05-02/12-1

detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne Gundinci, 24. veljače 2012. g.

prelazi 20% površine planirane građevne 

čestice, OPĆINSKO VIJEĆE

- zemljište koje čini građevnu česticu PREDSJEDNIK

građevine za stalno stanovanje izgrađene Mato Mihić, v.r.
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13. II.   ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 3.

Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o 

zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  (1) Poslovni prostori u vlasništvu općine, kao i 

(''Narodne novine'' br. 125/11) i članka 30. Statuta poslovni prostori kojima općina raspolaže, daju se 

općine Gundinci (''Službeni vjesnik Brodsko- u zakup putem javnog natječaja.

posavske županije'' br. 11/09.), Općinsko vijeće 

općine Gundinci na 25. sjednici, održanoj 24. 2. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, 

2012.  godine, donosi ugovor o zakupu poslovnog prostora se sklapa bez 

javnog natječaja u slučaju kada ga sklapaju 

ODLUKU međusobno Republika Hrvatska i općina, odnosno 

jedinice područne (regionalne) samouprave, te 

o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu 

poslovnog prostora u vlasništvu općine Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u 

Gundinci vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica 

lokalne i jedinice lokalne područne (regionalne) 

samouprave, ako je to u cilju općega, gospodarskog 

I.    OPĆE ODREDBE i socijalnog napretka njezinih građana.

Članak 1. (3) Općina će, iznimno od odredbe stavka 1. 

ovog članka, ponuditi sklapanje novog ugovora o 

(1) Ovom Odlukom uređuje se: zasnivanje i zakupu na određeno vrijeme, ne dulje od 5 godina, 

prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna  sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u 

prava i obveze zakupodavca i zakupnika, potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, 

kupoprodaja poslovnoga prostora u vlasništvu najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je 

općine Gundinci (u daljnjem tekstu: općine),  ugovor sklopljen.

zakup poslovnih prostora na kojima općina ima 

pravo raspolaganja i korištenja i zakup poslovnih (4) Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu 

prostora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana, zakupni 

vlasništvu općine. odnos će prestati istekom roka na koji je ugovor 

sklopljen, a općina će, nakon stupanja u posjed 

(2) Ova  se Odluka ne primjenjuje na slučajeve raspisati javni natječaj za poslovni prostor s 

privremenog korištenja poslovnog prostora ili početnim iznosom najamnine koji ne može biti 

dijela poslovnog prostora za razne namjene, a čije manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen 

korištenje ne traje duže od 30 dana. sadašnjem zakupniku iz stavka 3. ovog članka, ako 

će se u prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti. 

(3) Pod kupoprodajom poslovnog prostora 

smatra se i prodaja suvlasničkog dijela na 

određenom poslovnom prostoru. Članak 4.

(1) Zakup poslovnog prostora zasniva se 

ugovorom o zakupu.

Članak 2.

(2) Ugovor o zakupu općina ne može sklopiti s 

Poslovnim prostorom, u smislu ove Odluke, fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu 

smatraju se poslovna zgrade, poslovna prostorija, nepodmirenu obvezu prema općini kao i obveze 

garaža i garažno mjesto. koje proizlaze iz korištenja poslovnog prostora 

(voda, struja,…) osim ako istoj nije odobrena 
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odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom preinake u poslovnom prostoru bez 

da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova p r e t h o d n e  p i s a n e  s u g l a s n o s t i  

plaćanja. zakupodavca,

14. odredbu da je zakupnik dužan urediti 

(3) Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora poslovni prostor i privesti ga ugovorenoj 

biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen namjeni o vlastitom trošku bez prava ili s 

(solemniziran) po javnom bilježniku. pravom na povrat uloženih sredstava, 

15. odredbu da zakupnik nema pravo poslovni 

(4) Ugovor o zakupu poslovnog prostora prostor ili dio poslovnog prostora dati u 

sklopljen protivno odredbama stavka 2. i 3. ovog podzakup bez pisane suglasnosti općine,

članka ništetan je. 16. odredbu da je zakupnik – fizička osoba u 

roku od 30 dana od dana registracije obrta, 

(5) Ugovor o zakupu u ime općine potpisuje pravne osobe ili sl. u obvezi dostaviti 

općinski načelnik ili osoba koju ovlasti. zakupodavcu podatke o punom nazivu, 

sjedištu, ovlaštenoj osobi, broju žiro 

(6) Općina je dužna primjerak ugovora o računa i OIB-a, temeljem kojih podataka 

zakupu dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi. će se aneksom ugovora o zakupu izmijeniti 

naziv zakupnika,

17. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao 

Članak 5. ovršna isprava u smislu Zakona o javnom 

bilježništvu,

(1) Ugovor o zakupu treba sadržavati: 18. druge odredbe ako su u javnom natječaju 

1. naznaku ugovornih strana, navedene.

2. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora,

3. podatke o poslovnom prostoru, 

4. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom Članak 6.

prostoru,

5. visinu ugovorene mjesečne zakupnine,  (1) Početna visina zakupnine za javni natječaj 

6. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i za zakup  i za produženje ugovora o zakupu sa 

prostorija u zgradi, te zajedničkih usluga u sadašnjim zakupnikom utvrđuje se prema 

zgradi, te režijskih troškova (voda, struja i djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja, te 

sl.), koji se plaćaju po rokovima dospijeća prema površini poslovnog prostora i etaži zgrade na 

istih, kojoj se nalazi.

7. rok predaje poslovnog prostora zakupniku,

8. vrijeme na koje se ugovor sklapa, (2) Rješenje o utvrđivanju početnih cijena 

9. odredbu da se zakupnina plaća unaprijed, zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu općine  

najkasnije do desetog (10) u mjesecu, koji se daju u zakup putem javnog natječaja  donosi 

10. odredbu kojom se zakupnik izričito općinski načelnik.

obvezuje na pristanak na  povećanje ili 

smanjenje zakupnine koja može uslijediti u (3) Općinski načelnik može posebnim 

tijeku trajanja zakupa prema odluci zaključkom odrediti cijenu zakupnine koja je 

općinskog načelnika i u kojem  slučaju će različita od cijene zakupnine iz Rješenja.

se sklopiti aneks ugovora o zakupu, 

11. odredbe o prestanku ugovora o zakupu, (4) U slučajevima kada je to posebnim 

posebno otkazu i otkaznim rokovima, zakonima propisano zakup se može realizirati pod 

12. odredbu da zakupnik uzima prostor u komercijalnim ili pogodovanim uvjetima, 

viđenom stanju, uključivo i bez naknade. 

13. odredbu da zakupnik ne može vršiti 
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Članak 7. Članak 9.

(1) Namjenu poslovnog prostora radi (1) Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili 

obavljanja određene djelatnosti utvrđuje općinski dio poslovnog prostora dati u podzakup, osim ako 

načelnik, ili se ista određuje po okončanju postupka nije drugačije ugovoreno.

javnog natječaja za zakup poslovnog prostora.

(2) Ukoliko se poslovni prostor ili dio 

(2) Iznimno, Općinsko vijeće može propisati poslovnog prostora daje u podzakup, zakupnik je 

da se poslovni prostor u zgradama u određenim obvezan podnijeti zahtjev o tome, pisanim putem, 

ulicama, dijelovima ulica ili na određenim općinskom načelniku.

trgovima može koristiti za obavljanje samo 

određenih djelatnosti. (3) Na ugovor o podzakupu poslovnog 

prostora na odgovarajući način se primjenjuju 

odredbe ove Odluke koje se odnose na zakup 

Članak 8. poslovnog prostora.

(1) Zakupnik može poslovni prostor koristiti (4) Zakupnik iz članka 17. stavak 2. ove 

samo za obavljanje ugovorene djelatnosti. Odluke, koji je zasnovao zakup na temelju uvjeta iz 

te odredbe, ne može dati poslovni prostor u 

(2) Ako zakupnik koristi poslovni prostor iz podzakup. 

članka 7. ove Odluke za obavljanje djelatnosti koja 

nije ugovorena, ugovor o zakupu se jednostrano 

raskida, a općina će raspisati novi javni natječaj za Članak 10.

davanje u zakup poslovnog prostora na kojem raniji 

zakupnik nema prvenstveno pravo na sklapanje (1) Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan 

ugovora o zakupu. predati općini poslovni prostor u zatečenom stanju 

ako nije drugačije ugovoreno.

(3) Iznimno, na pisani zahtjev zakupnika, 

općinski načelnik može, osim za poslovni prostor (2) U slučaju iz prethodnog stavka zakupnik 

iz članka 7. ove Odluke, odobriti promjenu ili ima pravo odnijeti uređaje koje je ugradio u 

proširenje djelatnosti pod uvjetom da: poslovni prostor ako se time ne oštećuje poslovni 

- zakupnik podmiri sva dugovanja prema prostor i ako mu to ulaganje nije općina priznala 

općini uključujući  zakupninu i ostale kroz smanjenje visine zakupnine.

troškove korištenja prostora (voda, 

struja…),

- zakupnik prihvati povećanu cijenu III.   JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP

zakupnine ukoliko nova djelatnost spada u 

viši razred plaćanja. Članak 11.

(4) U slučaju izmjene ili dopune namjene (1) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za 

poslovnog prostora zakupnik sam snosi troškove zakup poslovnog prostora donosi općinski 

uređenja prostora potrebne za obavljanje nove načelnik, na temelju uvjeta iz ove Odluke.

djelatnosti u prostoru, te nema pravo na smanjenje 

zakupnine za vrijeme radova na preuređenju (2) Odlukom iz prethodnog stavka utvrđuje se: 

prostora. djelatnost koja se u poslovnom prostoru može 

obavljati, visina početnog iznosa mjesečne 

zakupnine po m2, dužina trajanja zakupa, kao i 

posebni uvjeti natječaja. 
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(3) Od luku  o  i zbo ru  na jpovo l jn i j eg  zakonskog zastupnika), ako natjecatelj 

ponuditelja općinski načelnik donosi na prijedlog nije u mogućnosti osobno prisustvovati 

Povjerenstva za zakup i prodaju nekretnina u istom,

vlasništvu općine Gundinci (u nastavku:  11. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj 

Povjerenstvo). dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana 

donošenja zaključka općinskog načelnika 

(4) Povjerenstvo se sastoji od 3 (tri) clana: sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti 

predsjednika, zamjenika predsjednika i clana. poslovni prostor, ili u protivnom gubi 

pravo na povrat jamčevine,

(5) Strucne i administrativne poslove za 12. odredbu da zakupnik uzima prostor u 

Povjerenstvo obavlja tajnica opcine Gundinci. viđenom stanju te, ukoliko izabrani 

ponuđač nije iskoristio pravo da pregleda 

poslovni prostor u tijeku natječaja ili nije 

Članak 12. bio informiran o tome tko koristi prostor, u 

slučaju  odustanka gubi pravo na povrat 

(1) Na temelju odluke općinskog načelnika jamčevine, 

oglas o raspisivanju natječaja za zakup objavljuje 13. odredbu o eventualnom pravu prvenstva na 

se u dnevnom tisku i na web stranicama općine sklapanje ugovora o zakupu,

Gundinci. 14. odredbu o načinu osiguranja plaćanja 

ugovorene zakupnine (mjenica, garantni 

(2) Javni natječaj mora biti otvoren najmanje 8 polog, bankovna garancija ili slično),

(osam) dana, računajući od dana objave u dnevnom 15. odredbu da se nepotpune i nepravodobne 

tisku. ponude neće razmatrati,

16. odredbu o načinu i roku dostave zaključka 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svim 

Članak 13. natjecateljima,

17. odredbu da je budući zakupnik dužan 

(1) Javni natječaj mora obvezno sadržavati: plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed, 

1. adresu i površinu poslovnog prostora, najkasnije do 10-og dana u mjesecu  za 

2. djelatnost koja će se u prostoru obavljati, tekući mjesec,

3. početni iznos zakupnine mjesečno po m2, 18. odredbu o prihvaćanju povećanja ili 

4. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u smanjenja zakupnine koja može uslijediti 

zakup, tijekom trajanja zakupa prema odluci 

5. rok za podnošenje pisanih ponuda, općinskog načelnika, 

6. iznos jamčevine koju treba uplatiti svaki 19. odredbu o drugim posebnim uvjetima 

sudionik natječaja, natječaja prema odluci općinskog 

7. vrijeme kada se može  pregledati poslovni načelnika.

prostor,

8. vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,

9. odredbu da na natječaju ne može Članak 14.

sudjelovati natjecatelj koji po bilo kojem 

osnovu ima dugovanja prema općini,  (1) Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju 

10. odredbu da je punomoćnik natjecatelja mora sadržavati:  

dužan najkasnije do otvaranja ponuda - ime i prezime fizičke osobe odnosno pun 

Povjerenstvu dostaviti punomoć za naziv pravne osobe, OIB i  točnu adresu, 

zastupanje (za fizičke osobe punomoć - naziv poslovnog prostora za koji se 

ovjerenu kod javnog bilježnika, a za podnosi ponuda s naznačenom adresom ili 

pravne osobe punomoć potpisanu od naziv katastarske čestice, sukladno nazivu 
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lokacije iz natječaja, poslovnim prostorima. Nakon toga provjeravaju se 

- prihvaćanje djelatnosti navedene u ponude da li su upućene u propisanom roku  i na 

natječaju, ili ukoliko ista nije određena, odgovarajući način.

opis djelatnosti koju će natjecatelj 

obavljati u poslovnom prostoru, (4) Kod otvaranja ponuda potrebno je za svaku 

- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, pojedinu ponudu utvrditi da li je potpuna, jasna i 

- dokaz o uplaćenoj jamčevini, dana od osobe koja može učestvovati u natječaju.

- broj žiro-računa, tekućeg računa ili sl. na 

kojem će mu se, ukoliko ne bude izabran, (5) Svi podaci o ponudama unose se u 

vratiti jamčevina, zapisnik. U zapisnik se obavezno unose podaci o 

- preslik osobne iskaznice te dokaz o poslovnim prostorima koji su predmet natječaja, 

mogućnosti obavljanja djelatnosti, ukoliko početnoj visini zakupnine, podnesenim ponudama 

je natjecatelj fizička osoba, i ponuditeljima, te ponuđenoj visini zakupnine.

- preslik akta o upisu pravne osobe u 

službeni registar nadležnog tijela s (6) Prisutni natjecatelji imaju pravo uvida u 

prilozima o registraciji, prispjele ponude, te pravo prigovora na rad 

- BON 2 za pravne osobe,                                            P   ovjerenstva.

- Potvrdu općine da nema dospjele 

nepodmirene obveze prema Općinskom (7) Eventualni prigovori se mogu uputiti 

proračunu i dokaz o plaćenim ostalim Povjerenstvu u pisanom obliku u roku od 3 dana 

troškovima koji proizlaze iz korištenja nakon otvaranja ponuda. O prigovorima rješava 

prostora ( voda, struja,…) općinski načelnik.

- ostalu propisanu dokumentaciju.

(2) U slučaju da na natječaju sudjeluje osoba iz Članak 16.

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna (1) Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje, 

je dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja temeljem zakonskih propisa ili odredaba javnog 

temeljem kojega koristi pravo prvenstva  za natječaja, imaju prvenstveno pravo na sklapanje 

zasnivanje zakupa, te uvjerenje da nije korisnik ugovora o zakupu poslovnog prostora, bit će im 

mirovine ostvarene na osnovu Zakona o pravima pismenim putem omogućeno da se izjasne o 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova korištenju svog prava u roku od 3 dana, računajući 

njihovih obitelji. od dana dostavljanja pismene obavijesti.

Članak 15. Članak 17.

(1) Postupak otvaranja prispjelih ponuda (1) Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se 

provodi Povjerenstvo. onaj koji, osim ispunjavanja uvjeta iz natječaja, 

ponudi najviši iznos zakupnine.

(2) Otvaran ju  p i san ih  ponuda mogu 

prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pisane (2) Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o 

ponude ili njihovi punomoćnici. zakupu poslovnoga prostora, ako u uvjetima 

natječaja za predmetni poslovni prostor prednost 

(3) Prije početka otvaranja prispjelih ponuda, nema sadašnji zakupnik ili korisnik, imaju osobe iz 

predsjednik Povjerenstva upoznaje prisutne o Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz  

uvjetima i postupku  provedbe natječaja, te Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako 

eventualnim izmjenama vezanim za podatke o sudjeluju i ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i 
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ove Odluke, ako prihvate najviši ponuđeni iznos (3) Prilikom primopredaje poslovnog prostora 

zakupnine, ako nisu korisnici mirovine ostvarene ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose 

po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz  podaci o stanju poslovnog prostora i eventualni 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te primjereni rok u kojem se određeni radovi u 

ako već nisu ranije iskoristili pravo prvenstva za poslovnom prostoru mogu izvesti.

zakup nekog drugog općinskog prostora. 

(3) Na t j eca te l j ima č i j e  ponude n i su  IV.    ODRŽAVANJE  POSLOVNIH   

prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od 30 PROSTORA

dana nakon što općinski načelnik donese odluku o 

najpovoljnijoj ponudi. Članak 20.

(4) Natjecateljima čija je ponuda prihvaćena (1) Zakupnik je dužan poslovni prostor 

jamčevina će se uračunati u zakupninu. održavati i koristiti ga pažnjom dobrog 

gospodarstvenika obavljajući u istom ugovorenu 

(5) U slučaju da ponuditelj koji je ponudio djelatnost.

najviši iznos zakupnine odustane od svoje ponude 

nakon donošenja zaključka općinskog načelnika  o 

izboru za najpovoljnijeg ponuditelja gubi pravo na Članak 21.

povrat jamčevine.

(1) Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti 

općine mijenjati ugovorenu namjenu niti pristupiti 

Članak 18. uređenju poslovnog prostora.

(1) Odluku o najpovoljnijem ponuditelju (2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka općina 

donosi općinski načelnik. ima pravo na naknadu štete.

(2) Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od (3) Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti 

30 dana od dana dostave obavijesti o izboru, bez popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam 

opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu, prouzročio ili su prouzročile osobe koje se koriste 

smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o poslovnim prostorom zakupnika.

zakupu, te gubi pravo na povrat jamčevine.

(4) Zakupnik je dužan omogućiti općini 

(3) U slučaju iz prethodnog stavka ugovor o nesmetanu kontrolu korištenja poslovnog prostora, 

zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim te pružiti na uvid svu potrebnu dokumentaciju. 

ponuditeljem.

Članak 22.

Članak 19.

(1) Za vrijeme trajanja zakupa općina ima 

(1) Općina je dužan predati poslovni prostor pravo vršiti radove u svrhu održavanja poslovnog 

zakupniku u roku utvrđenom ugovorom. prostora, a posebno radove na: javnim površinama, 

rekonstrukciji pročelja zgrade, krovišta, kao i 

(2) Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom eventualnoj nadogradnji zgrade i druge slične 

stanju općina predaje zakupniku poslovni prostor radove.

smatra se da je poslovni prostor predan u stanju 

prikladnom za obavljanje djelatnosti predviđene (2) Općina je dužna, najkasnije 30 dana prije 

ugovorom. početka radova pisano obavijestiti zakupnika o 
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vrsti,početku i opsegu radova, te predviđenom roku Članak 24.

radova.

(1) Ukoliko zakupnik ima namjeru u 

(3) Zakupnik je dužan omogućiti općini poslovnom prostoru obavljati bilo kakve radove na 

nesmetano obavljanje radova u prostoru, odnosno u adaptaciji i rekonstrukciji poslovnog prostora, 

slučaju većih radova na rekonstrukciji zgrade,  dužan je zakupodavcu podnijeti pisani zahtjev u 

predmetni prostor predati općini slobodan od osoba kojem mora navesti opis radova koje želi izvesti i 

i stvari u roku od dva mjeseca od dana dostave dostaviti ponudu, odnosno troškovnik  izvođača 

obavijesti o početku radova. radova.

(4) Zakupnik ima pravo u roku od 15 dana od (2) O zahtjevu za nužnu adaptaci ju, 

dana primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka rekonstrukciju, odnosno privođenje odgovarajućoj 

raskinuti ugovor o zakupu  i u istom roku o tome namjeni poslovnog prostora odlučuje nadležno 

pisano obavijestiti zakupodavca. tijelo općine koje daje pisanu suglasnost za 

izvođenje radova.  

(5) U slučaju  iz prethodnog stavka zakupnik 

je dužan, u daljnjem roku od 8 dana od poslane (3) Suglasnost  iz prethodnog stavka sadrži:

obavijesti, prostor predati u posjed općine, bez - rok za izvođenje radova, koji ne može biti 

prava na  naknadu štete zbog izmakle dobiti. duži od 60 dana,

- odredbu da zakupnik radi izvođenja radova 

nije dužan plaćati ugovorenu zakupninu za 

Članak 23. predmetni prostor za period koji ne može 

biti duži od 60 dana,

(1) Za vrijeme trajanja radova u prostoru iz - odredbu da o produženju roka radova i 

članka 22. stavak 1. ovog Ugovora, koji padaju na dodatnom oslobađanju plaćanja zakupnine 

teret općine, a zbog kojih  zakupnik nije mogao odlučuje općinski načelnik na pisani 

koristiti poslovni prostor ili  je istog samo zahtjev zakupnika koji se dostavlja 

djelomično koristio, zakupnik nema pravo na nadležnom tijelu općine, 

naknadu štete zbog izmakle dobiti. - odredbu da je zakupnik dužan financirati 

radove o svom trošku  bez prava  na 

(2) Iznimno zakupnik ima pravo na naknadu naknadu za uložena sredstva, odnosno 

štete zbog izmakle dobiti zbog radova iz  članka 22. odredbu da će se ista priznati, djelomično 

u slučaju iz stavka 1. ovog članka ako općina ne ili u cijelosti, po revidiranom troškovniku 

završi s radovima u roku navedenom u obavijesti, o d  s t r a n e  s t r u č n e  s l u ž b e  k r o z  

osim ako radovi nisu završeni zbog okolnosti za kompenzaciju sa zakupninom za vrijeme 

koje općina nije odgovoran. trajanja zakupa.

(3) Ako se radi o radovima u poslovnom 

prostoru koji samo djelomično ograničavaju Članak 25.

poslovnu djelatnost, zakupnik je dužan plaćati 

razmjerni dio zakupnine. (1) Zahtjev za davanje suglasnosti za 

izvođenje radova s pravom naknade za uložena 

(4) U slučaju većih radova na rekonstrukciji ili sredstva, zakupnik može podnijeti pod uvjetom da 

nadogradnji zgrade, kada  zakupnik nije mogao je:

koristiti poslovni prostor jer je istog  predao općini, 1. zapisnikom o primopredaji utvrđeno da 

zakupnik nije dužan plaćati zakupninu  za poslovni poslovni prostor ne ispunjava minimalne 

prostor. tehničke i druge uvjete za obavljanje 

ugovorene djelatnosti,
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2. za radove na koje se primjenjuju propisi o završetku njihova izvođenja, zakupnik je dužan 

zaštiti spomenika kulture pribavljena tijekom obavljanja istih pozvati zakupodavca, 

odgovarajuća dokumentacija nadležnih kako bi se očevidom uvjerio da su predmetni radovi 

tijela i institucija, izvedeni.

3. općinski načelnik donio posebnu odluku o 

istom.

Članak 28.

(2) Iznimno zakupnik može tražiti pisanu 

suglasnost za izvođenje radova s pravom naknade (1) Odobreni iznos sredstava vraća se 

za utrošena sredstva uvijek u slučaju hitnih zakupniku na način da se ista prebijaju s dijelom 

intervencija, odnosno izvođenja radova kojima se iznosa mjesečne zakupnine u visini od 50% do 

otklanja učinjena šteta ili sprečava daljnje isplate odobrenog iznosa.

nastajanje štete ako istu nije sam prouzročio.

(2) Iznimno ako je odobreni  iznos s osnova 

ulaganja u iznosu koji se neće moći prebiti na način 

Članak 26. iz prethodnog stavka za vrijeme trajanja 

ugovorenog zakupa, općinski načelnik može 

(1) Naknada za utrošena sredstva odobrava se, odrediti i veći iznos od 50% iznosa mjesečne 

sukladno minimalno tehničkim i drugim uvjetima zakupnine za prebijanje.

koji moraju biti ispunjeni za obavljanje ugovorene 

djelatnosti, pod uvjetom da zakupnik nema duga s (3) Kada se radi o zakupnicima s kojima je 

osnova zakupa poslovnog prostora, za sljedeće zakupnina ugovorena po povlaštenoj cijeni 

radove: (udruge, političke stranke, umjetnici i sl.) istima se 

1. e lektroins ta la terske radove, os im priznata ulaganja prebijaju u odnosu na 

rasvjetnih tijela, komercijalnu cijenu prema rješenju o utvrđivanju 

2. izgradnja sanitarnog čvora, početnih cijena zakupnine za poslovne prostore 

3. izgradnja poda, zida i stropa, koji se daju u zakup putem javnog natječaja.

4. radovi na krovu,

5. svi radovi na fasadi,

6. posebni radovi u skladu s minimalnim Članak 29.

tehničkim i drugim uvjetima za određenu 

ugovorenu djelatnost ako je to predviđeno (1) Pravo na naknadu uloženih sredstava u 

ugovorom o zakupu. adaptaciju i rekonstrukciju, odnosno privođenje 

namjeni poslovnog prostora, nema zakupnik koji 

sukladno članku 24. ove Odluke, nije podnio pisani 

Članak 27. zahtjev ili nije dobio pisanu suglasnost.

(1) Po izvršenim radovima zakupnik je dužan 

nadležnom tijelu općine podnijeti zahtjev za Članak 30.

priznavanje i povrat uloženih sredstava, te uz 

zahtjev dostaviti okončane situacije i račune za (1) Na odluku nadležnog tijela općine 

izvedene radove, te dokaze o plaćanju istih. zakupnik ima pravo uložiti prigovor u roku od 8 

dana od dana obavijesti o izvršenoj reviziji 

(2) Eventualno priznavanje troškova vršit će ulaganja.

se sukladno stvarno izvedenim količinama radova 

prema tržišno priznatim cijenama. (2) O prigovoru odlučuje općinski načelnik. 

Odluka općinskog načelnika je konačna.

(3) Za radove koji neće biti vidljivi po 
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V.   PRESTANAK ZAKUPA vanjski izgled, konstrukcija, površina i 

n a m j e n a  p o s l o v n o g  p r o s t o r a ,  

Članak 31. pregrađivanje prostora i sl.

(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora (2) Ugovor o zakupu zakupodavac može 

sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme. otkazati i u slučaju:

- kada je donio odluku da će u poslovnom 

(2) Svaka ugovorna strana može otkazati u prostoru obavljati djelatnost općine  ili 

svako doba ako druga ugovorna strana ne izvršava institucije u vlasništvu ili pretežitom 

svoje obveze utvrđene ugovorom ili Zakonom o vlasništvu općine,

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. - ako se poslovni prostor zbog dotrajalosti ili 

ruševnosti mora ukloniti.

Članak 32.

Članak 34.

(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora 

sklopljen na određeno vrijeme prestaje važiti (1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora 

istekom roka na koji je sklopljen. otkazuje se pisanim otkazom koji se dostavlja 

putem pošte preporučeno ili otkazom putem javnog 

(2) Iznimno se može sadašnjem zakupniku bilježnika.

poslovnog prostora, koji u potpunosti izvršava 

obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije u roku od (2) Otkazni rok iznosi trideset (30) dana 

60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen računajući taj rok od primitka otkaza, bez obzira da 

ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu li je dostava uspješno iskazana ili ne. 

sukladno članku 3. stavak 3. i 4. ove Odluke.

(3) U slučaju neuspješne dostave, dostava će 

(3) Ugovor o zakupu sklopljen na neodređeno se smatrati izvršenom danom predaje preporučene 

vrijeme prestaje otkazom. pošiljke pošti na kojoj je naznačena adresa dostave 

zakupnika iz ugovora o zakupu ili druga adresa o 

kojoj je zakupnik pisano izvijestio općinu, ili 

Članak 33. adresa sjedišta za pravne osobe i obrtnike, a za 

fizičke osobe adresa prebivališta.

(1) Općina će otkazati ugovor o zakupu u        

svako doba bez obzira na ugovorene ili zakonske 

odredbe o trajanju zakupa, ako i poslije pisane Članak 35.

obavijesti zakupnik:

- koristi poslovni prostor protivno ugovoru (1) Nakon isteka otkaznog roka zakupnik je 

ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužan predati u posjed poslovni prostor 

dužne pažnje zakupodavcu u stanju u kojem ga je preuzeo, 

- izgubi pravo na obavljanje djelatnosti, odnosno u stanju uređenosti za koju je zakupnik 

- ne plati dospjelu zakupninu u roku od 15 dobio naknadu za uložena sredstva.

dana od dana priopćenja pisane opomene,

- prestane s korištenjem poslovnog prostora, (2) Općina nije dužna zakupniku nadoknaditi 

bez opravdanog razloga, duže od 2 sredstva uložena u adaptaciju i rekonstrukciju 

mjeseca, poslovnog prostora, ako je ugovor o zakupu 

- bez prethodne pisane suglasnosti otkazan voljom ili krivnjom zakupnika.

zakupodavca obav l ja  p re inake u 

poslovnom prostoru kojima se mijenja 
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Članak 36. vlasništvu prodati sadašnjem zakupniku, koji 

uredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i 

(1) Prilikom predaje ispražnjenog prostora druge financijske obveze prema Općinskom 

sastavlja se zapisnik o stanju u kojem se nalazi proračunu, na temelju popisa poslovnih prostora 

poslovni prostor u vrijeme predaje. koji su predmet kupoprodaje i koji će se javno 

objaviti. Popis poslovnih  prostora koji su predmet 

(2) Ako prilikom predaje nije sastavljen kupoprodaje utvrđuje Općinsko vijeće  na 

zapisnik smatra se da je poslovni prostor predan u prijedlog općinskog načelnika.

ispravnom stanju.

(2) Pod sadašnjim zakupnikom iz stavka 1. 

ovog članka smatra se zakupnik poslovnog 

Članak 37. prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji 

obavlja u tom prostoru ugovorenu djelatnost, ako 

(1) Zakup ne prestaje kad treća osoba kupnjom taj prostor koristi neprekidno u trajanju od 

ili po drugoj osnovi stekne pravo vlasništva od najmanje pet (5) godina.

općine.

(3) Pod sadašnjim korisnikom iz stavka 2. 

(2) U slučaju iz stavka 1.ovog članka treća ovog članka smatra se korisnik poslovnog prostora 

osoba stupa u prava i obveze zakupodavca. koji nema sklopljen ugovor o zakupu i koji u tom 

  prostoru obavlja dopuštenu djelatnost, a protiv 

kojeg se ne vodi postupak radi ispražnjenja i 

Članak 38. predaje poslovnog prostora, i koji koristi prostor 

koji je predmet kupoprodaje najmanje pet (5) 

(1) Zakup ne prestaje smrću, odnosno godina

promjenom pravnog položaja zakupnika ako 

ugovorom nije drugačije određeno. (4) Zahtjev za kupnju poslovnog prostora 

osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka podnose u roku 

(2) U slučaju iz stavka 1.ovog članka od 90 dana od javne objave popisa poslovnih 

nasljednici koji preuzmu obrt ili drugu djelatnost iz prostora koji su predmet kupoprodaje općinskom 

ugovora o zakupu, odnosno pravni sljednici stupaju načelniku.

u prava i obveze zakupnika.

(5) Iznimno od odredbe članka 1. ovog članka 

pravo na kupnju poslovnog prostora može ostvariti 

Članak 39. zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu s 

općinom u trajanju kraćem od pet (5) godina ako je 

(1) Za rješavanje spora između općine  i podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu i druge 

zakupnika o međusobnim pravima i obvezama iz obveze prema Općinskom proračunu koji je:

ugovora o zakupu,  te za ispražnjenje poslovnog - prije toga bio u zakupnom odnosu s 

prostora određuje se mjesna nadležnost stvarno općinom u ukupnom neprekinutom 

nadležnog suda u Slavonskom Brodu. trajanju od pet (5) godina, ili

- kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje 

obrta ili kao član obiteljskog domaćinstva 

VI.   KUPOPRODAJA POSLOVNOG preuzeo obrt, a bio je u zakupnom odnosu s 

PROSTORA općinom u ukupnom neprekinutom 

trajanju od pet (5) godina, u koje vrijeme se 

Članak 40. uračunava i vrijeme zakupa njegovog 

prednika,  ili

(1) Općina može poslovni prostor u svom - morao napustiti prijašnji poslovni  prostor 
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koji je koristio zbog povrata tog prostora u (3) Uvjete javnog natječaj za prodaju 

vlasništvo prijašnjem vlasniku u ukupnom poslovnih prostora, posebno uvjete plaćanja 

neprekinutom trajanju od pet (5) godina, a kupoprodajne cijene posebnom odlukom određuje 

sada je zakupnik prostora  u kraćem općinski načelnik odnosno, ovisno o vrijednosti  

trajanju od pet (5) godina. poslovnog prostora, Općinsko vijeće.

(6) Iznimno od stavka 1. ovog članka općina 

može poslovni prostor prodati sadašnjem  Članak 43.

korisniku koji u istom obavlja dopuštenu 

djelatnost, a koji je taj prostor nastavio koristiti na (1) Poslovni prostor u vlasništvu općine 

temelju ranije sklopljenog ugovora o zakupu kojem prodaje se po tržišnoj cijeni.

je prestala valjanost. U tom slučaju poslovni 

prostor općina može prodati samo ako je isti za (2) Tržišna cijena iz stavka 1. ovog članka 

cijeli period korištenja prostora plaćao naknadu za smatra se ona koju je odredio sudski vještak 

korištenje i sve ostale troškove koji proizlaze iz građevinske ili arhitektonske struke s liste 

korištenja prostora, odnosno, ako nije plaćao ovlaštenih sudskih vještaka kojeg  općina odabere.

naknadu za korištenje i sve ostale troškove koji iz 

istog proizlaze, samo ako dugovanja po osnovi (3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, 

korištenja poslovnog prostora podmiri u cijelosti u slučaju kada se poslovni prostor prodaje 

zajedno sa zakonskim zateznim kamatama prije sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem 

sklapanja kupoprodajnog ugovora. korisniku, pod uvjetima i u postupku iz članka 40. 

ove Odluke, tržišna cijena umanjuje se za 

neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika, 

Članak 41. odnosno sadašnjeg korisnika, koja su bila od 

utjecaja na visinu tržišne vrijednosti poslovnog 

(1) Pravo na kupnju poslovnog prostora ne prostora, s time da se visina ulaganja može priznati 

može ostvariti zakupnik poslovnog prostora koji je najviše do 30%  tržišne vrijednosti poslovnog 

isti dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge prostora.

pravne osnove prepustio korištenje poslovnog 

prostora drugoj osobi. (4) Pravo na priznavanje neamortiziranih 

ulaganja u adaptaciju i rekonstrukciju, odnosno 

privođenje namjeni poslovnog prostora iz stavka 1. 

Članak 42. ovog članka nema zakupnik ni sadašnji korisnik  

koji nije dobio pisanu suglasnost općine, kao ni 

(1) Općina zadržava pravo, da sukladno  onaj kojem je općina već priznao ulaganja kroz 

Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima smanjenje zakupnine ili kroz kompenzaciju sa 

("Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, zakupninom.

22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 

38/09), i članku  30.   i 44. Statuta općine Gundinci (5) Tržišnu vrijednost neamortiziranih 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' br. ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno sadašnjeg 

11/09.), objavi javni natječaj za prodaju određenih korisnika poslovnog prostora utvrđuje sudski 

poslovnih prostora u svom vlasništvu koji su prazni vještak građevinske ili arhitektonske struke, s liste 

ili u korištenju. ovlaštenih sudskih vještaka kojeg  općina odabere.

(2) Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora 

iz stavka 1. ovog članka donosi općinski načelnik, Članak 44.

odnosno Općinsko vijeće, ovisno o vrijednosti 

poslovnog prostora. (1) Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnog 
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prostora može se ugovoriti odjednom ili obročno roka od 10 godina od dana sklapanja 

prema izboru kupca. ugovora,

- odredbu kojom prodavatelj poslovnog 

(2) Kada se plaćanje kupoprodajne cijene prostora, u slučaju da kupac prestane 

isplaćuje odjednom rok isplate je 30 dana od dana obavljati djelatnost u roku od 10 godina od 

sklapanja ugovora. Kod kupnje poslovnog prostora dana sklapanja ugovora, pridržava pravo 

uz obročnu otplatu ukupan rok ne može biti duži od nazadkupnje prodane nekretnine po 

10 (deset) godina od dana sklapanja ugovora. kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana,

  - izjavu kupca da dopušta zabilježbu zabrane 

(3) Kod kupnje poslovnog prostora uz obročnu otuđenja poslovnog prostora u  zemljišnoj 

otplatu ne primjenjuje se odredba članka 42. stavak knjizi za vrijeme od 10 godina od dana 

2. ove  Odluke. sklapanja ugovora u korist općine i izjavu 

kupca da dopušta zabilježbu prava 

(4) Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate nazadkupnje prodanog prostora u korist 

je 4% godišnje. općine.

(5) Kupoprodajna cijena poslovnog prostora (2) Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora 

uz obročnu otplatu vezuje se uz EUR i plaća u mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen 

obrocima preračunatim po srednjem tečaju (solemniziran) po javnom bilježniku.

Hrvatske narodne banke na dan uplate.

Članak 46.

Članak 45.

(1) Zahtjevi za kupnju poslovnog prostora iz 

(1) Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora članka 1. ove Odluke dostavljaju se nadležnoj 

treba sadržavati: službi općine.

a) izjavu kupca kojom, radi osiguranja 

dugujućeg iznosa u korist općine, dopušta 

upis založnog prava u visini duga u Članak 47.

zemljišnoj knjizi na poslovnom prostoru 

koji je predmet kupoprodaje obročnom (1) Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora 

otplatom, donosi općinski načelnik, odnosno Općinsko 

b) u slučaju kada se poslovni prostor prodaje vijeće, ovisno o vrijednosti poslovnog prostora.

sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem 

korisniku pod uvjetima i u postupku iz (2) Poslovni prostor se ne može prodati 

članka 40. ove Odluke i: fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima dospjelu 

- odredbu kojom se kupac obvezuje da u nepodmirenu obvezu prema općini i obveze po 

narednih 10 godina od dana sklapanja osnovi korištenja poslovnog prostora, te obveze 

ugovora neće prodavati niti na drugi način prema državnom proračunu osim ako je pisano 

otuđiti kupljeni poslovni prostor, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod 

- izjavu kupca da dopušta zabilježbu zabrane uvjetom da se  fizička ili pravna osoba pridržava 

otuđenja poslovnog prostora u  zemljišnoj rokova plaćanja.

knjizi za vrijeme od 10 godina od dana 

sklapanja ugovora u korist općine, 

- izjavu kupca da dopušta zabilježbu prava Članak 48.

nazadkupnje prodane nekretnine po 

kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana u (1) Na temelju odluke o kupoprodaji 

korist općine ukoliko kupac istu proda prije poslovnog prostora iz članka 46. ove Odluke 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  7Strana:  746



općinski načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti i 14.

kupac sklopit će u roku od devedeset (90) dana od 

dana donošenja odluke ugovor o kupoprodaji 

poslovnog prostora. Na temelju članka 30. Statuta općine 

Gundinci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» br. 11/2009) Općinsko vijeće općine 

VII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Gundinci na svojoj 25. sjednici održanoj 24. 

veljače 2012. godine, donosi

Članak 49.

ZAKLJUČAK

(1) Po odredbama ove Odluke općina može 

davati u zakup poslovne prostore koji su bili u o usvajanju Izvješća o  godišnjem popisu 

društvenom vlasništvu s pravom korištenja općine dugotrajne imovine, sitnog inventara, 

za koje se vode postupci na temelju Zakona o novčanih sredstava, te obveza i potraživanja

naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme  u općini Gundinci sa stanjem 31.12.2011.g.

jugoslavenske komunističke vladavine, do 

pravomoćnog okončanja tih postupaka. 

Članak 1. 

Članak 50. Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

zaključak kojim usvaja Izvješće o godišnjem 

(1) Parnični i ovršni postupci koji nisu popisu dugotrajne  imovine,  sitnog inventara, 

pravomoćno okončani do stupanja na snagu ove novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u 

Odluke dovršit će se po odredbama ove Odluke. općini Gundinci sa stanjem 31. prosinca 2011.g.

 

Članak 51. Članak 2. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

donošenja, a objavit će se u   ''Službenom bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-

vjesnikuBrodsko- posavske županije''. posavske županije».

Klasa: 372-03/12-01/2 OPĆINSKO VIJEĆE

Urbroj: 2178/05-02/12-01 OPĆINE GUNDINCI

Gundinci, 24. veljače 2012.g.

Klasa: 406-01/12-01/ 7

OPĆINSKO VIJEĆE Urbroj: 2178/05-02/12-1

PREDSJEDNIK Gundinci, 24. veljače 2012.g.

Mato Mihić, v.r. 

Predsjednik

Mato  Mihić, v.r.
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15. Stanje blagajne na dan 31.12.2011. godine 

iznosi 0,00 kn.

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona 

o proračunu («Narodne novine» br. 87/08), i članka V

30. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 11/09.) Općinsko Općina Gundinci u 2011. godini nije 

vijeće općine Gundinci na svojoj 26. sjednici primala niti davala zajmove. 

održanoj 4. svibnja 2012.g. donijelo je

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ VI

o izvršenju Proračuna općine Gundinci Tekuća pričuva planirana Proračunom za 

za razdoblje od 1. siječnja –31. prosinca 2011. godinu u iznosu od 10.000,00 kuna nije 

2011. godine trošena. 

OPĆI DIO VII

I Stanje potraživanja općine Gundinci na 

dan 31.12. 2011. godine u ukupnom iznosu od 

Godišnjim obračunom Proračuna općine 1.123.081,72 kn odnosi se na potraživanja za:

Gundinci utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u 

iznosu od 2.560.300,50 kn. Porez na promet  2.280,16 kn

Porez na tvrtku              64.695,44 kn

Najam poslovnog prostora  172.975,71 kn

II Zakup poljoprivrednog 

zemljišta          261.188,46 kn

Rashodi i izdaci utvrđeni pozicijama Najam javne općinske površine    10.733,83 kn 

Proračuna u navedenom razdoblju izvršeni su u Grijanje 4.300,00 kn

ukupnom iznosu od 2.207.482,25 kn. Stanarina 40.610,10 kn

Plinska mreža              391.667,00 kn

Zemljište  60.231,04 kn

III Šumski doprinos 68.512,99 kn

Koncesija za zakup zemljišta 20.785,34 kn

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda  Koncesija 

i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak (dimnjačar i odvoz smeća) 24.916,17 kn

prihoda i primitaka: Stanovi       125,48 kn 

Ostvareni prihodi i primici 2.560.300,50 kn

Realizirani rashodi i izdaci 2.207.482,25 kn

Višak prihoda i primitaka    352.818,25 kn VIII

Stanje nepodmirenih obveza na dan 

IV 31.12.2011. godine u ukupnom iznosu od 

2.494.153,08 kn odnosi se na dug od 377.644,18 kn 

Stanje žiro-računa 1. 1. 2011. godine za glavnicu primljenog zajma koji još nije dospio, 

iznosilo je 1.018.062,21 kn, a 31.12.2011. godine dug za plaću 12/11 (19.363,77 kn) i dug za štete od 

3.285.269,91 kn. elementarne nepogode (168.104,97 kn), jamčevina 
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(1.902.272,49 kn) i u manjem iznosu (26.767,67 XI

kn) odnos i  se na nepodmirene račune 

dobavljačima. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

općine Gundinci zajedno s Izvještajem o izvršenju 

općeg i posebnog dijela Proračuna bit će objavljen 

IX u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije».

Izvršenje Proračuna po proračunskim 

stavkama vidljivo je iz priložene tabele – Izvještaj o OPĆINSKO VIJEĆE

izvršenju općeg dijela Proračuna općine Gundinci OPĆINE GUNDINCI

za razdoblje od 1. 1. – 31. 12. 2011. godine.

Klasa: 400-08/12-01/5

Ur.broj: 2178/05-02/12-1

POSEBNI DIO Gundinci, 4. svibnja 2012.g.

X Predsjednik

Mato  Mihić, v.r.

Posebni dio Proračuna općine Gundinci za 

razdoblje 1. 1. –  31. 12. 2011. godine čini rashode i 

izdatke po korisnicima, osnovnim i potanjim 

namjenama. 
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16. 17.

Na temelju članka 65. i članka 70.  Zakona Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o 
o proračunu („Narodne novine“ br. 87/2008),  zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07 i 
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 26. 38/09.) i članka 24 i. stavak 2. Zakona o unutarnjim 
sjednici, održanoj 4. svibnja 2012. godine, donijelo poslovima („NN“ br. 19/91.-pročišćeni tekst i 
je 174/04.), te članka 3. stavak 1. Pravilnika o 

ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne 
ODLUKU zaštite i sustava uzbunjivanja („NN“ br. 111/07.) i 

članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni 
o raspodjeli rezultata poslovanja vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 11/09.) 

 na dan 31. 12. 2011. godine Općinsko vijeće na svojoj 26. sjednici održanoj 

dana 4. 5. 2012.g. , donosi 

 
Članak 1. ODLUKU

Višak prihoda poslovanja u iznosu od o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi Civilne 
1.002.633,27 kn koristit će se djelomično za zaštite  općine Gundinci 
pokriće manjka primitaka od financijske imovine.  

Višak  prihoda od nefinancijske imovine Članak 1.
iznosi 361.986,25 kn.  

Manjak primitaka od financijske imovine            Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje i 
iznosi 168.567,59 kn. ustroj postrojbe civilne zaštite opće namjene,  te 

uvjeti  i način popune postrojbe.
Nakon pokrića manjka primitaka od  

financijske imovine u iznosu 168.567,59 kn, 

ostvarili smo višak prihoda poslovanja u iznosu Članak 2.
834.065,68 kn i kao takav bit će evidentiran u  
knjigovodstvenoj evidenciji.        Te m e l j e m P r o c j e n e  u g r o ž e n o s t i  

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 

općine Gundinci, osniva se postrojba civilne 
Članak 2. zaštite opće namjene i to kao Tim civilne zaštite 

opće namjene općine Gundinci (u daljnjem tekstu: 
Ova Odluka stupa na snagu danom Tim).

donošenja.  

OPĆINSKO VIJEĆE Članak  3.
OPĆINE GUNDINCI  

           Tim civilne zaštite osniva se kao potpora za 
Klasa: 400-08/12-01/6 provođenje zaštite i spašavanja kada obim 
Urbroj: 2178/05-02/12-1 ugroženosti teritorija prelazi mogućnosti zaštite i 
Gundinci, 4. svibnja 2012.g. spašavanja pravnih osoba koje se zaštitom i 

spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, te 
Predsjednik za provođenje mjera zaštite i  spašavanja.

Općinskog vijeća  
Mato Mihić,v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  7Strana:  772



Članak 4. građana koje su u okviru redovite djelatnosti, u 

 određenom obliku bave zaštitom i spašavanjem, 

           Tim civilne zaštite opće namjene općine kao i osobama koje imaju specijalna znanja i 

Gundinci broji ukupno 23 (dvadesettri) pripadnika. vještine od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

          Shematski prikaz ustroja tima iz stavka 1.  

ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i 

sastavni  je dio ove Odluke. Članak 10.

          Tim ima svoj osobni ustroj.  

            Na temelju pisanog zahtjeva općine 

Gundinci popunu i raspoređivanje pripadnika 

Članak 5. obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 

 Područni ured Slavonski Brod. 

           Tim ima Zapovjedništvo koje se sastoji od  

zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara. 

 Članak 11.

 

Članak 6.            Osobama koje se raspoređuju u Tim izdaje se 

 iskaznica pripadnika civilne zaštite. 

           Tim čine dvije  skupine a svaka skupina ima           Evidenciju o izdanim iskaznicama vodi 

zapovjednika. Državna uprava za zaštitu i spašavanje,  Područni 

          Svaka skupina ima 2 ekipe. ured Slavonski Brod.          

Prva ekipa Prve skupine ima pet članova (četiri 

člana + vođa). Druga ekipa Prve skupine ima četiri 

člana (tri člana + vođa). Članak 12.

Prva ekipa Druge skupine ima pet članova (četiri  

člana + vođa). Druga ekipa Druge skupine ima            Veličina Tima može se mijenjati sukladno 

četiri člana (tri člana + vođa). promjenama u Procjeni ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara kao i zbog 

utvrđivanja novih zahtijeva njihovog angažiranja u 

Članak 7. jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja 

 Republike Hrvatske.

           Zapovjednika i zamjenika zapovjednika 

Tima, te zapovjednike skupina imenuje načelnik Članak 13. 

posebnim rješenjem. 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-

Članak  8. posavske županije“.

  

           Osobni ustroj Tima daje se u tabelarnom Klasa: 810-01/12-01/6

obliku kao prilog označen brojem 2. i sastavni je Ur. broj: 2178/05-02/12-1

dio ove Odluke. Gundinci, 4. svibnja 2012.g.                                                             

Članak 9. PREDSJEDNIK 

 OPĆINSKOG VIJEĆA

           Popuna Tima provodi se vojnim OPĆINE GUNDINCI

obveznicima i drugim građanima s mjestom Mato Mihić, v.r.

prebivališta na području općine Gundinci.

           Popuna Tima provodi se i članovima udruga 
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OPĆINA  KLAKAR

11. Članak 2.

Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i  vjesniku Brodsko-posavske županije".

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i OPĆINSKO VIJEĆE 

36/09), te članka 29. Statuta općine Klakar OPĆINE KLAKAR

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

12/09), Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj Klasa: 021-05/12-02/12

27. sjednici održanoj 10. svibnja  2012. godine, Ur. broj: 2178/07-02-12-1

donijelo je Klakar, 10. svibnja 2012.g.

ZAKLJUČAK PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

o usvajanju Izvješća o radu načelnika općine Vinko Lucić, ing. str., v.r.

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu načelnika općine Klakar 

za razdoblje od 1. siječnja 2011. g. do 31. prosinca 

2011. godine.
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12. 13.

Na temelju članka 29. Statuta Vijeća Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o 

općine Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko izboru članova predstavničkih tijela jedinica 

posavske županije” br.12/09.) i 27. Poslovnika lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Vijeća općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – («NN» br. 44/05.- pročišćeni tekst) i članka 

posavske županije“ br. 12/09) Općinsko vijeće na 36.Poslovnika Općinskog vijeća općine Klakar 

27. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine, («Službeni vjesnik Brodsko posavske županije» br. 

donijelo je 12/09.), Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 

27. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. g., donijelo 

RJEŠENJE je

o razrješenju i izboru člana ZAKLJUČAK

Mandatnog povjerenstva

o prestanku  mandata

člana Općinskog vijeća općine Klakar

I

R a z r j e š u j e  s e  č l a n  M a n d a t n o g  I.

povjerenstva  Mario Pejić.

    MARIU PEJIĆU  iz Klakara 69, 

izabranom na listi HSP-a, čiji je mandat za člana 

II Općinskog vijeća potvrđen 18.srpnja 2011.g., 

mandat prestaje s danom 2. 4. 2012. godine na 

Za člana Mandatnog povjerenstva izabire osobni zahtjev.

se Tomislav Štević.

II.

III

     Mario Pejić, podnio je ostavku na dužnost 

     Rješenje stupa na snagu danom donošenja, vijećnika Općinskog vijeća općine Klakar, jer će 

a objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko aktivirati mandat na dužnost člana Županijske 

posavske županije”. skupštine Brodsko posavske, shodno tome utvrđuje 

se da mu je prestao mandat u Općinskom vijeću. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR

III.

Klasa:  021-05/12-02/11

Ur.br.   2178/07-02-12-1 Ovaj Zaključak će se objaviti  u 

Klakar, 10. svibnja 2012.g. «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije».

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing. str., v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE  Politička stranka HSP odredila je da ga 

OPĆINE KLAKAR zamjenjuje kandidat sa stranačke liste Tomislav 

Štević.

Klasa:   013-03/12-01/1

Urbroj: 2178/07-02-12-2

Klakar, 10. svibnja 2012. g. III.

PREDSJEDNIK Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

OPĆINSKOG VIJEĆA donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku 

Vinko Lucić, ing.str., v.r. Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE KLAKAR

Klasa:   013-03/12-01/2

14. Urbroj: 2178/07-02-12-5

Klakar, 10. svibnja 2012.

Na temelju članka 8. Zakona o izboru PREDSJEDNIK

članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i OPĆINSKOG VIJEĆA 

područne (regionalne) samouprave («NN» br. Vinko Lucić, ing.str., v.r.

44/05.- pročišćeni tekst) i članka 35.  Poslovnika 

Općinskog vijeća općine Klakar («Službeni 

vjesnik Brodsko posavske županije» br. 12/09.), 

Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 27. 

sjednici održanoj 10. svibnja 2012. g.,  donijelo je

15.

ZAKLJUČAK

o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana  Na temelju članka 29. Statuta općine 

Općinskog vijeća općine Klakar Klakar («Službeni vjesnik Brodsko posavske 

županije» br. 12/09.) Općinsko vijeće općine 

Klakar na svojoj 27. sjednici održanoj 10. svibnja 

I. 2012. godine, donijelo je

TOMISLAV ŠTEVIĆ iz Donje Bebrine 28, ODLUKU

– Hrvatska stranka prava (HSP) započinje 

obnašanje dužnosti člana Općinskog vijeća općine o visini stipendije za akademsku god. 

Klakar s današnjim danom, umjesto MARIJA 2011/2012

PEJIĆA. 

Članak 1.

II.

Ovom Odlukom određuje se visina, rok i 

Član Općinskog vijeća Mario Pejić (HSP)  način dodjele financijske potpore – stipendije svim 

podnio je ostavku na dužnost člana Općinskog redovnim studentima koji su upisani i pohađaju 

vijeća općine Klakar. visoko učilište (sveučilište, fakultet ili umjetničku 

akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili 
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visoku školu) i koji zajedno s roditeljima imaju 16.

prebivalište na području općine Klakar.

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona 

Članak 2. o proračunu („N.N“ 87/08.) Općinsko vijeće 

općine Klakar na 27. sjednici održanoj 10. svibnja 

Iznos financijske potpore – stipendije iznosi 500,00 2012. godine donijelo je 

kuna mjesečno, a isplatit će se na žiro-račun 

studentu, korisniku. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Klakar

Članak 3. za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 

2011. godine

Dodjela (isplata) financijske potpore – 

stipendije prema ovoj Odluci vršit će se tijekom 

fiskalne godine od dana primjene iste  do isplate za I

mjesec lipanj tekuće godine.  

Nastavak isplate vršit će se od mjeseca U Proračunu općine Klakar u razdoblju od 

studenog (za listopad), stime da su studenti obvezni 1. 1. – 31. 12. 2011. godine ostvareno je 4.658.880 

dostaviti novu potvrdu o upisu na visoko učilište iz kn prihoda.

članka 1. ove Odluke do isteka listopada 2012. 

godine.

II

Članak 4. Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna 

u navedenom razdoblju iznosili su 3.420.800 kn.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, primjenjuje se od 1. 1. 2012. godine, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – III

posavske županije“. 

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda 

 OPĆINSKO VIJEĆE i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak 

OPĆINE KLAKAR prihoda i primitaka :

Ostvareni prihodi i primici             4.658.880  kn

Klasa: 021-05/12-02/16 Izvršeni rashodi i izdaci                  3.420.800  kn     

Ur. broj: 2178/07-02-12-1 Višak  prihoda i primitaka              1.238.079  kn

Klakar, 10. svibnja 2012.

                                                                                                            

PREDSJEDNIK IV

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KLAKAR Stanje novčanih sredstava na žiro-računu 

Vinko Lucić, ing., v.r. na dan 1. 1. 2011. godine bilo je 52.681,18 kn, a na 

dan 31.12.2011. iznosilo je 1.241.232,03 kn.
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V VIII

Tekuća pričuva planirana Proračunom za Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. 

2011.g. u iznosu od 10.000 kn nije se koristila. prosinca 2011.g. u iznosu od 279.978,02 kn odnosi 

se na nepodmirene obveze prema dobavljačima, u 

iznosu od 163.311,69 kn, obveze za jamčevine 

VI 63.317,04 kn, te obveze za plaće (12 mjesec 2011.) 

u iznosu od 53.349,29 kn.

Općina Klakar nije primala niti davala 

zajmove.

IX

VII Posebni dio godišnjeg izvještaja općine 

Klakar za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

Nenaplaćena potraživanja na dan 31. 2011. godine  sadrži rashode i izdatke izvršene po 

prosinca 2011. godine iznose: korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i 

Potraživanje za poreze –    211.750,84 kn posebnim namjenama.

Potraživanje za distrib. razliku   2.361,17 kn

Potraživanja za zakup polj. 

zemljišta u vlasništvu RH –         40.619,37 kn X

Potraživanje za zakup polj. 

zemljišta u vlasništvu općine - 47.563,20 kn  Godišnji obračun Proračuna općine Klakar 

Potraživanja za priključak na zajedno s Usporednim pregledom planiranih i 

vodu –                                         22.960,00 kn ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka 

Potraživanja za bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-

koncesije – dimnjačar -  2.000,00 kn posavske županije».

Potraživanja za komunalni 

doprinos –                               7.045,20 kn OPĆINSKO VIJEĆE 

Potraživanja za ceste –    4.790,00 kn OPĆINE KLAKAR

Potraživanja za šumski 

doprinos  3.334,45 kn Klasa :  400-05/12-01/1

Potraživanja za zakup i Ur.broj : 2178/07-02-12-1

iznajmljivanje imovine – dom, Klakar, 10. svibnja 2012.

stolovi             3.060,00 kn

Potraživanja za zakup i PREDSJEDNIK 

iznajmljivanje imovine 28.584,88 kn OPĆINSKOG VIJEĆA,

Potraživanja koja se refumdiraju Vinko Lucić, ing.str.

(grijanje)  9.033,14 kn

Potraživanja za korištenje javne

površine  480,00 kn

Potraživanja za prodano 

poljoprivredno zemljište  20.398,68 kn

 403.980,93 kn
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OPĆINA  OKUČANI

6. ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude za nekretninu u 

Sukladno članku 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu općine Okučani

vlasn i š tvu i  d rug im s tvarn im prav ima 

(„N.N.“91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,7

9/06,141/06,146/08,38/09 i153/11) te na temelju I.

članka 34. Statuta općine Okučani ( „Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09) i Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za 

članka 39  Poslovnika Općinskig vijeća  općine nekretninu u vlasništvu općine Okučani

Okučani ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske   

županije“ br. 16/09), Općinsko vijeće općine Šted-invest d.o.o.

Okučani  na svojoj  27. sjednici održanoj 27. Slavonska avenija 3

travnja 2012. godine  donijelo je: 10000  Zagreb

k.o. k.č.br. kultura površina/m² početna 
cijena kn 

postignuta 
cijena kn 

Okučani 46/1 pašnjak 121.183 110.000,00 270.238,09 

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  7Strana:  798



II.  Odlukom o izboru najpovoljnije ponude 

 obuhvaćena je površina od 112.183 m2  po najvišoj 

Kupoprodajna cijena za nekretninu postignutoj cijeni od 270.238,09  kn.

označenu u točki I. ove Odluke iznosi:

 270.238,09 kn  i kupac će ju platiti u cijelosti .

Za nekretninu iz točke I. ove Odluke 

ponude za kupnju predali su: 

III.    

1.

Na temelju ove Odluke  načelnik općine Aleksandar Andrić

Okučani i podnositelj najpovoljnije ponude sklopit Radićevo šetalište 33

će ugovor o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu 10000 Zagreb

općine Okučani. Ponuđena cijena: 1,29 kn/ m2

IV.

2.

Ova Odluka stupa na snagu danom Karolina Blaško

donošenja, a objavit će se u  „Službenom vjesniku  Cage 57b

Brodsko-posavske  županije“. 35430 Okučani

Ponuđena cijena: 1,03 kn/ m2

Obrazloženje

3.

 Sukladno članku 391. stavak 1. Zakona o Nikola Dragosavljević

vlasništvu i drugim stvarnim pravima(„N.N.“ Ante Starčevića 16

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 35430 Okučani

141/06, 146/08, 38/090 i 153/09), te na temelju Ponuđena cijena: 2,02 kn/ m2

članku 34 Statuta općine Okučani („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09) i 

Odluke o prodaji zemljišta, Klasa:021-05/12-01- 4.

06, Urbr.: 2178/21-01-12-01 od 14.ožujka 2012. Braniteljska zadruga

godine, koju je donijelo Općinsko vijeće općine AGRO-INVEST

Okučani, općinski načelnik općine Okučani, A. Stepinca 1

objavio je 30. ožujka 2012. godine na oglasnoj 44330  Novska

ploči općine Okučani te na radio postajama: Ponuđena cijena: 1,20 kn/ m2

„Bljesak“ Okučani i „Psunj“ Nova Gradiška javni 

natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine 

Okučani. 5.

Šted-invest d.o.o.

Predmetni javni natječaj raspisan je za  Slavonska avenija 3

nekretninu – poljoprivredno zemljište u k.o. 10000  Zagreb

Okučani, k.č.br. 46/1  površine od 112.183 m2 po Ponuđena cijena:2,23 kn/ m2

početnoj cijeni od 110.000,00 kuna.

Povjerenstva za otvaranje ponuda o 

Na javni natječaj pristiglo je 5 (pet) odabiru najpovoljnijih ponuđača za prodaju 

pravovaljanih ponuda. poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine 

Okučani odabralo je najpovoljnijeg ponuditelja 

koji ostvaruje pravo kupnje za  nekretninu iz točke 
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I. ove Odluke. Kriterij: ponuđena najviša prodajna OPĆINSKO VIJEĆE

cijena po m2. OPĆINE OKUČANI

OPĆINA OKUČANI Klasa: 021-05/12-10

 OPĆINSKO VIJEĆE Urbr: 2178/21-01-12-01

Okučani, 27. travnja  2012. g.

KLASA : 021-05/12-01-09

URBROJ: 2178/21-01-12-01 Predsjednik

Okučani, 27. travnja 2012. godine Ivica Pivac, v.r.

Predsjednik:

Ivica Pivac, v.r.

8.

7.

Na temelju članka 34. Statuta općine 

Okučani “Službeni vjesnik Brodsko-posavke 

Na temelju članka 34. Statuta općine županije” br. 10/09) i 39. Poslovnika Općisnkog 

Okučani “Službeni vjesnik Brodsko-posavke vijeća   ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br. 10/09) i 39. Poslovnika Općinskog županije br. 16/09) Općinsko vijeće općine 

vijeća   ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske Okučani na svojoj 27. sjednici održanoj 27.  travnja 

županije br. 16/09) Općinsko vijeće općine 2012. godine,  donijelo je

Okučani na svojoj 27. sjednici održanoj 27.  travnja 

2012. godine,  donijelo je ZAKLJUČAK 

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća općinskog načelnika

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

o usvajanju Izvješća Komisije za redovni popis općine Okučani za 2011. godinu

imovine općine Okučani za 2011. god.

I.

I.

Usvaja se Izvješće  općinskog načelnika o 

Usvaja se Izvješće  Komisije za redovni izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine 

popis  imovine općine Okučani sa stanjem na dan Okučani za 2011. godinu.

31. prosinca 2011.  godine.

II.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u “Službenom vjesniku 

nakon objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

Brodsko-posavske županije”.
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OPĆINSKO VIJEĆE zakljucit ce u roku od 8 dana od stupanja na snagu 

OPĆINE OKUČANI ove Odluke sporazum o raskidu ugovora iz clanka 

1. ove Odluke.

Klasa: 021-05/12-11 Koncesija prestaje danom potpisivanja 

Urbr: 2178/21-01-12-01 sporazuma.

Okučani, 27. travnja  2012.g.  

Općinsko vijeće Članak 3.

Predsjednik

Ivica Pivac, v.r. Dug u iznosu od  13.000,00 kn i 

pripadajuce kamate se otpisuju.

Članak 4.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit ce se u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije”.

Na temelju članka  34. Zakona o 

koncesijama  ("Narodne novine" br. 125/08 i OPĆINSKO VIJEĆE

članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća općine OPĆINE OKUČANI

Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» br. 16/09), Općinsko vijeće na svojoj 27. Klasa: 021-05/12-12

sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine, Urbr: 2178/21-01-12-01

donijelo je Okučani, 27. travnja 2012. godine

ODLUKU PREDSJEDNIK

 OPCINSKOG VIJECA

o prestanku koncesije zbog sporazumnog Ivica Pivac, v.r.

raskida ugovora o koncesiji

Članak 1.

Opcinsko vijece opcine Okucanio, kao 10.

davatelj koncesije, prihvaca prijedlog tvrtke 

“VJECNI SAN” pogrebne usluge i cvjecarna vl. 

Antonio Dujmic, 35430 Okucani, Stjepana Radica Na temelju članka  34. Zakona o 

br. 2,  kao ovlaštenika koncesije za sporazumni koncesijama  ("Narodne novine" br. 125/08. i 

raskid  Ugovora o koncesiji za obavljanje članka 24 Poslovnika Općinskog vijeća općine 

komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

podrucju opcine Okucani zakljucenog  29. županije» br. 16/09), Općinsko vijeće na svojoj  27. 

prosinca 2007. godine. sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine, 

donijelo je 

 Članak 2.

Davatelj koncesije  ovlaštenik koncesije  
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ODLUKU Klasa: 021-05/12-12

 Urbr: 2178/21-01-12-02

o prestanku koncesije zbog sporazumnog Okučani, 27. travnja  2012. godine

raskida ugovora o koncesiji

PREDSJEDNIK

OPCINSKOG VIJECA

Ivica Pivac, v.r.

  Članak 1.

Opcinsko vijece opcine Okucani, kao 

davatelj koncesije, prihvaca prijedlog tvrtke 

“TAXI CUMURDŽIC” vl. Mirko Cumurdžic, 

35430 OKUCANI, Ladevac 67, kao ovlaštenika 11.

koncesije za sporazumni raskid  Ugovora o 

koncesiji za obavljanje taxi djelatnosti  na podrucju 

opcine Okucani,  zakljucenog  1. lipnja  2007. Na temelju clanka 10. i 11.  Statuta opcine 

godine. Okucani “Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije br. 10/09), 4. i 5a Odluke o nagradama i 

priznanjima opcine Okucani (“Službeni vjesnik 

Članak 2. Brodsko-posavske županije” br. 6/00) i Odluke o 

izmjeni i dopuni Odluke o nagradama i priznanjima 

Davatelj koncesije  ovlaštenik koncesije  opcine Okucani (“Službeni vjesnik Brodsko-

zakljucit ce u roku od 8 dana od stupanja na snagu posavske županije” br. 11/02 i clanka 39. 

ove Odluke sporazum o raskidu ugovora iz clanka Poslovnika Opcinskog vijeca opcine Okucani 

1. ove Odluke. “Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 

Koncesija prestaje danom potpisivanja 16/09), Opcinsko vijece je na svojoj 28. sjednici 

sporazuma. održanoj 1. lipnja 2012. godine donijelo

ODLUKU 

Članak 3.

o dodjeli zlatne i srebrne plakete 

Dug u iznosu od  3.020,00 kn i pripadajuce  općine Okučani u 2012. godini

kamate se otpisuju.

Članak 1.

Članak 4.

ZLATNA PLAKETA  općine Okučani u 2012. 

Ova Odluka stupa na snagu danom godini, dodjeljuje se:

donošenja, a objavit ce se u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije”. 1.  NANDBUDO KLUBU "SLAVONIJA" 

OKUČANI radi fascinantnih rezultata i promidžbe 

OPĆINSKO VIJEĆE općine Okučana u športu;

OPĆINE OKUČANI

2.  DVD OKUČANI u povodu 140-te obljetnice 

postojanja i ostvarenih rezultata na otklanjanju 

pojava opasnosti po život ljudi i materijalnih 

dobara;
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3.  "TERMOMONT" Okučani, vl. Anto Serdar, br. 11/02 i članka 10.  Statuta općine Okučani, 

zbog dugogodišnjeg uspješnog rada i proširenja (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

djelatnosti ,te uposlenju novih radnika; 10/09), Općinsko vijeće je na svojoj 28. sjednici 

održanoj 1. lipnja 2012. godine, donijelo

 

SREBRNA PLAKETA   općine Okučani u 2012. ODLUKU

god. dodjeljuju se:  

o dodjeli priznanja općine Okučani 

1. “BOR EXPORT ŠUMARSTVU” Cage, vl. Ivo u 2012. godini

Serdar, za postignute rezultate u poslovanju i 

uspjesima na medunarodnim konjickim galopskim 

utrkama; Članak 1.

2.  ŽELJKU ÐURICU, Okucani za postignute PRIZNANJA općine Okučani u 2012. 

rezultate  u sportu, društveno-politickom životu godini  dodjeljuju se:

opcine Okucani i zdravstvu;

1. Fra DAMIRU PAVIĆU, župniku župe sv. 

Vida Mučenika Okučani, zbog zalaganja za 

Članak 2. duhovni napredak vjernika;

Ova Odluka stupa na snagu danom 2. MAGDI PLETIKOSA iz Bodegraja  za 

donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku nesebično zalaganje u pružanju pomoći socijalno 

Brodsko-posavske županije” ugroženim osobama na području općine Okučani;

OPĆINSKO VIJEĆE 3. ISMETU ŠAŠKINU, trener NK “Psunj 

OPĆINE OKUČANI Sokol” Okučani za volonterski doprinos u športu, 

naročito u nogometu, na području općine Okučani;

Klasa: 061-06/12-01/01

Ur. Broj: 2178/21-01-12-01 4.  ZORANU PAVKOVIĆU, dočasnik I. 

Okučani, 1. lipnja 2012. godine klase DVD Okučani za izvanredno zalaganje pri 

spasavnju ljudskih života i materijalnih dobara;

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA 5. IVICI KAURINU iz Bodegraja za 

Ivica Pivac, v.r. promicanje kulturne baštine i volonterski rad u 

KUD-u Tkanica” Okučani;

6. TA N J I  D E B A RTO L I  i z  G o r n j i h  

Bogićevaca za humanitarni i drštveno-politički rad 

na području općine Okučani;

12.

7. VESNI SALKIĆ iz Bodegraja za doprinos 

općini Okučani u razvoju društvenog i političkog 

Na temelju članka 4. i 5a Odluke o života, rada Udruge umirovljenika, a naročito u 

nagradama i priznanjima općine Okučani Mjesnom odboru Bodegraj Lađevac; 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”  

br. 6/00) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

nagradama i priznanjima općine Okučani 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
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Članak 2. I.

Ova Odluka stupa na snagu danom Usvajaju se  Smjernica za organizaciju 

donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku razvoj sustava zaštite i spašavanja na podrucju  

Brodsko-posavske županije” opcine Okucani u 2012. godini.

 

OPĆINE OKUČANI II.

Klasa: 061-06/12-01/01 Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom 

Urbr. 2178/21-01-12-02 donošenja, a objavit ce se u «Službenom vjesniku 

Okučani, 1. lipnja 2012. godine Brodsko-posavske županije».

PREDSJEDNIK OPCINSKO VIJECE

OPĆINSKOG VIJEĆA OPCINE OKUCANI

Ivica Pivac, v.r.

Klasa: 021-05/1201-15

Urbr: 2178/21-01-12-02

Okucani, 1. lipnja 2012. godine

Predsjednik

13. Opcinsko vijece

Ivica Pivac, v.r.

Na temelju clanka 34. Statuta opcine 

Okucani “Službeni vjesnik Brodsko-posavke 

županije” br. 10/09) i 39. Poslovnika Opcinskog 

vijeca   ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije br. 16/09) Opcinsko vijece opcine 

Okucani na svojoj 28. sjednici održanoj 1. lipnja  

2012. godine,  donijelo je

ZAKLJUCAK

 

o usvajanju smjernica za organizaciju razvoj 

sustava zaštite i spašavanja na podrucju  

opcine Okucani u 2012. godini

OPĆINSKO VIJEĆE
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12. Članak 2.

Te m e l j e m  P r o c j e n e  u g r o ž e n o s t i  

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 

zaštiti i spašavanju („NN“.br.174/04,79/07,38/09 i općine Velika Kopanica, osniva se postrojba 

127/10) i članka 24. stavak 2. Zakona o unutarnjim Civilne zaštite opće namjene i to kao Tim Civilne 

poslovima („NN“br.19/91 - pročišćeni tekst i zaštite opće namjene općine Velika Kopanica (u 

174/04), te člana 3. stavak 1. Pravilnika o daljnjem tekstu Tim).

ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne 

zaštite i sustava uzbunjivanja („NN“br.111/07) i 

članka 32. Statuta općine Velika Kopanica Članak 3.

("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" 

9/09), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na Tim Civilne zaštite osniva se kao potpora 

svojoj 30. sjednici održanoj 24. veljače 2012.g., za provođenje zaštite i spašavanje kada obim 

donijelo je: ugroženosti teritorija prelazi mogućnosti zaštite i 

spašavanja pravnih osoba koje se zaštitom i 

ODLUKU spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, te 

za provođenje mjera zaštite i spašavanja. 

o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi 

Civilne zaštite općine Velika Kopanica

Članak 4.

Članak 1. Tim Civilne zaštite opće namjene općine 

Velika Kopanica broji ukupno 29 (dvadeset devet) 

Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje i pripadnika. Shematski prikaz ustroja tima iz stavka 

ustroj postrojbe Civilne zaštite opće namjene, te 1. ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 

uvjeti i način popune postrojbe. 1 i sastavni je dio ove Odluke.

Tim ima svoj osobni i materijalni ustroj.

OPĆINA
VELIKA  KOPANICA
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Članak 5. Članak 11.

Tim ima Zapovjedništvo koje se sastoji od Osobama koje se raspoređuju u Tim izdaje 

zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara. se iskaznica pripadnika Civilne zaštite.

Evidenciju o izdanim iskaznicama vodi 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, područni 

Članak 6. ured Slavonski Brod.

Tim čine dvije skupine, a svaka skupina 

ima zapovjednika. Članak 12.

Svaka skupina ima 4. ekipe sa 3 člana u 

svakoj ekipi (vođa ekipe i dva člana). Osobni ustroj Tima može se mijenjati 

sukladno promjenama u Procjeni ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara kao i 

Članak 7. zbog utvrđivanja novih zahtjeva njihovog 

angažiranja u jedinstvenom sustavu zaštite i 

Zapovjednika i zamjenika Tima, te spašavanja Republike Hrvatske.

zapovjednike skupina imenuje načelnik posebnim 

rješenjem. 

Članak 13.

Članak 8. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i bit će objavljena u "Službenom 

Osobni ustroj Tima daje se u tabelarnom vjesniku Brodsko-posavske županije".

obliku kao prilog označen brojem 2. i sastavni je 

dio ove Odluke. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

Članak 9. Klasa:810-01/12-01/5

Ur.broj:2178/12-03-12-01

Popuna Tima provodi se vojnim Velika Kopanica, 24. 2. 2012. g.

obveznicima i drugim građanima s mjestom 

prebivališta na području općine Velika Kopanica. PREDSJEDNIK 

Popuna Tima provodi se i članovima OPĆINSKOG VIJEĆA

udruga građana koje su u okviru redovite Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r.

djelatnosti, u određenom obliku bave zaštitom i 

spašavanjem, kao i osobama koje imaju specijalna 

znanja i vještine od značaja za sustav zaštite i 

spašavanja.

Članak 10.

Na temelju pisanog zahtjeva općine Velika 

Kopanica popunu i raspoređivanje pripadnika 

obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 

Područni ured Slavonski Brod.
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TIM CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE VELIKA KOPANICA

OSOBNI USTROJ

Red. 
broj 

S a s t a v Broj 
pripadnika 

Potrebno zvanje- 
zanimanje 

N a p o m e n a 

 ZAPOVJEDNIŠTVO TIMA    
1. Zapovjednik tima 1 VSS,VŠS  
2. Zamjenik zapovjednika 1 VŠS ili SSS  
3.  Bolničar 1 SSS  

                          I.  SKUPINA 
4. Zapovjednik  I. skupine 1 VŠS ili SSS  
5. Vođa 1. ekipe 1 SSS  
6. Član  1. ekipe 2   
7. Vođa 2. ekipe 1 SSS  
8.  Član  2. ekipe 2   
9. Vođa 3. ekipe 1 SSS  
10. Član  3. ekipe 2   
11. Vođa 4. ekipe 1 SSS  
12. Član  4. ekipe 2   

                         II. SKUPINA 
13. Zapovjednik II. skupine 1 VŠS ili SSS  
14. Vođa 1. ekipe 1 SSS  
15. Član  1. ekipe 2   
16. Vođa 2. ekipe 1 SSS  
17. Član  2. ekipe 2   
18. Vođa 3. ekipe 1 SSS  
19. Član  3. ekipe 2   
20. Vođa 4. ekipe 1 SSS  
21. Član  4. ekipe 2   

              S v e u k u p n o:                          29  
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15. postrojbe  Dobrovoljnog  vatrogasnog  društva  
Stari  Perkovci  u  osobi

Na  temelju  članka  21.  i  članka  30.  Jozo  Klaić,  Stari  Perkovci,  hercegovačka  10c
stavak  2.  Zakona  o  vatrogastvu  (”Narodne  OIB: 86355405231
novine”  106/99,  117/01,  36/02,  96/03,  139/04,  
174/04,  38/09  i  80/10)  i  članka  39.  Zakona  o  

Članak  2.lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  
(”Narodne  novine”  br.  33/01,  60/01,  129/05,  

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
109/07,  125/08.  i  36/09)  i  članka  46.  Statuta  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  
općine  Vrpolje  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-

vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.
posavske  županije”  br.  9/09),  općinska  
načelnica  općine  Vrpolje  18.  svibnja  2012.  OPĆINA  VRPOLJE
godine  donijela  je OPĆINSKA  NAČELNICA

ZAKLJUČAK Klasa  :  023-01/12-01/04
Urbroj:  2178/11-01/12-3

o  potvrđivanju  imenovanja  zapovjednika  Vrpolje,  18.  svibnja  2012.  godine
vatrogasne  postrojbe  Dobrovoljnog  
vatrogasnog  društva  Stari  Perkovci Načelnica

općine  Vrpolje
Ankica  Zmaić, v.r.

Članak  1.

Općinska  načelnica  općine  Vrpolje  
potvrđuje  imenovanje  zapovjednika  vatrogasne  

OPĆINA  VRPOLJE
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Bilješke :
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Bilješke :
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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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