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BUKOVLJE

1. Članak 3.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 
Na temelju članka 108. i 110. Zakona o primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak 

proračunu ("Narodne novine", broj 87/08) prihoda i primitaka:
Općinsko vijeće općine Bukovlje na   sjednici - ostvareni prihodi i primici   2.610.866  kn
održanoj  20. ožujka 2012. godine donosi - izvršeni rashodi i izdaci       2.757.251  kn

- Manjak prihoda                      146.385  kn
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju  Proračuna općine Bukovlje Članak 4.
za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 

2011. godinu Stanje žiro računa općine Bukovlje na dan 

1.1.2011. godine iznosilo je 68.317,50 kuna, a na 

dan 31.12.2011. godine iznosilo je 21.486 kuna, 
OPĆI DIO stanje blagajne na dan 31.12.2011.g. iznosilo je 0 

kn.
Članak 1.

 
Godišnjim izvještajem Proračuna općine Bukovlje Članak 5.
utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od  2.610.866 

kn. Općina Bukovlje nije primala niti davala zajmove.

Članak 2. Članak 6.

Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u 

navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom Stanje potraživanja općine Bukovlje na dan 
iznosu od 2.757.251 kn.



31.12.2011.godine iznose 1.724.467  kn. korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i 

potanjim namjenama.

Članak 7.

Članak 10.

Stanje nepodmirenih obveza. Na dan 31.12.2011.g. Godišnji obračun Proračuna zajedno s usporednim 

iznosi 2.050.655 kn, a odnose se na nepodmirene pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i 

obveze na kraju izvještajnog razdoblja  plaće i primitaka i rashoda i izdataka bit će  objavljen u 

jamčevine. "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije»".

Članak 8. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BUKOVLJE

Izvršenje Proračuna općine Bukovlje za 2011. 

godinu po proračunskim stavkama vidljivo je iz Klasa: 400-01/12-01/8

priložene tabele: godišnji obračun Proračuna Ur.broj: 2178/25-02-12-1

općine Bukovlje za razdoblje 1.siječnja- Bukovlje, 20.ožujka 2012.g.

31.prosinca 2011.g.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 9. Miroslav Brblić, v.r.

Posebni dio godišnjeg izvještaja Proračuna općine 

Bukovlje za razdoblje 1.siječnja-31. prosinca 

2011.g. sadrži rashode i izdatke izvršene po 
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2. 3.

 Na temelju članka 28. stavka 1. točke 3. Temeljem stavka 3. članka 9. Zakona o 

Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 

broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) te članka 25. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i stavka 1. članka 10. 

Statuta općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 

Brodsko-posavske županije" br.11/01, 04/06 i snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 

05/07) Općinsko vijeće općine Bukovlje na 40/08 i 44/08), te članka 25. Statuta općine 

sjednici održanoj 20. ožujka 2012. donijelo je Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

 županije" br.11/01, 04/06 i 05/07, Općinsko vijeće 

ODLUKU općine Bukovlje na sjednici održanoj 20. ožujka 

o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana 2012. godine donosi

civilne zaštite za općinu Bukovlje

 ODLUKU

 

Članak 1. o razrješenju i imenovanju člana Stožera 

zaštite i spašavanja općine Bukovlje

            Donosi se Plan zaštite i spašavanja i Plan 

civilne zaštite za općinu Bukovlje koje je izradila 

ovlaštena tvrtka „IN KONZALTING“ d.o.o. Članak 1.

Slavonski Brod u ožujku 2012. 

 U skladu sa člankom 3. stavkom 2. točkom 

7. Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite 

Članak 2. i spašavanja općine Bukovlje ("Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije" br.11/09,), gđa. 

            Ova Odluka stupa na snagu danom Pamela Cindrić predstavnica komunalnog 

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku  poduzeća Jakob Becker d.o.o razrješuje se članstva 

Brodsko-posavske županije“. u Stožeru zaštite i spašavanja općine Bukovlje.

 OPĆINSKO VIJEĆE    

OPĆINE BUKOVLJE Članak 2.

KLASA: 810-01/12-01/1 Za člana Stožera zaštite i spašavanja 

URBROJ: 2178/25-02-12-1 općine Bukovlje imenuje se predstavnik 

Bukovlje, 20. ožujka 2012. komunalnog poduzeća Jakob Becker d.o.o.g. 

 Marko Fogadić.

Predsjednik 

Općinskog vijeća

Miroslav Brblić, v.r. Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 

od dana objavljivanja u »Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije«.
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OPĆINSKO VIJEĆE Predsjednik 

OPĆINE BUKOVLJE Općinskog vijeća

Miroslav Brblić, v.r.

Klasa: 810-01/12-01/2

Ur. broj: 2178/25-03-12-1

Bukovlje, 20. ožujka 2012.
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OPĆINA  GARČIN

10. II

Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna za 

Na temelju članka 108. 109 i 110. Zakona o 2011.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od 

proračunu («NN» 87/08),  i članka 32. Statuta 4.106.569,00 kn.

općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije  broj 9/09) Općinsko vijeće 

općine Garčina na svojoj 21. sjednici održanoj dana III

5.9.2012.g. donijelo je 

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka čini 

manjak prihoda i primitaka:

o izvršenju Proračuna općine Garčin

za razdoblje od 1.siječnja – 30. lipnja 2012.g. Ostvareni prihodi i primici  3.735.658,00 kn

Izvršeni rashodi i izdaci   4.106.569,00 kn

Manjak prihoda i primitaka      370.911,00 kn

OPĆI DIO

I IV

Godišnjim obračunom Proračuna općine Stanje žiro – računa na dan 1.1.2012.g. iznosilo je 

Garčin utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u 247.997,11 kn, a na dan 30.6.2012.g.  183.303,61 

iznosu od 3.735.658,00 kn. kn.

Stanje blagajne na dan 30.6.2012.g. iznosi 

2.616,40 kn.

“
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V VIII

Općina Garčin nije primala niti davala zajmove. Stanje nepodmirenih obveza u iznosu od 

1.201.646,38 kn odnosi se na nepodmirene račune 

dobavljačima.

VI

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2012.g. u IX

iznosu od 10.000,00 kn nije potrošena.

Izvršenje Proračuna po proračunskim 

stavkama vidljivo je iz priložene tabele – Izvještaj 

VII o izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin 

za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2012.g.

Stanje potraživanja općine Garčin na dan 

30.6.2012.g. u ukupnom iznosu od 5.551.948,73 kn 

odnosi se na potraživanja za: POSEBNI DIO

- porez za kuće za odmor 10.243,18 kn X

- porez na promet 77.801,53 kn

- porez na reklame 6.485,04 kn Posebni dio godišnjeg izvještaja sadrži 

- porez na tvrtku 129.904,28 kn rashode i izdatke izvršene po korisnicima i 

- kamate 504.095,77 kn nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim 

- spomenička renta 13.939,93 kn namjenama.

- plinska mreža 265.651,73 kn

- koncesija za dimnjačarske XI

usluge    4.154,24 kn

- doprinos za šume 36.749,43 kn Godišnji izvještaj zajedno s izvještajem o 

- najam poslovnog prostora 124.574,57 kn izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin bit 

- zakup poljoprivrednog će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko – 

zemljišta  417.623,37 kn posavske županije».

- komunalni doprinos 143.350,69 kn

- komunalna naknada 589.494,12 kn OPĆINA GARČIN 

- grijanje  35.112,23 kn OPĆINSKO VIJEĆE

- plinska mreža – građani 59.897,10 kn

- zemljište 3.123.152,00 kn Klasa: 021-01/12-01/177

- koncesija za odvoz smeća 7.660,32 kn       Ur.broj:2178/06-12-01-01

- uredska oprema 500,00 kn Garčin, 5. rujna 2012.god.

- naknada za priključak 1.559,20 kn

PODPREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Suzana Šimić, v.r.
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

27. članka 2. ove Odluke izraženo u kunama po m3 

(prostornom metru) građevine koja se gradi kako 

slijedi:

Na temelju članka 31.i 32. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. PRVA ZONA 19 kn/m3 

26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04) i  

članka 30. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni · Javne površine 5 kn/m3
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/06), · Nerazvrstane ceste 10 kn/m3
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 24. sjednici · Javna rasvjeta 4 kn/m3 
održanoj 14.9.2012.godine, donijelo je:  

DRUGA ZONA 17 kn/m3 
 ODLUKU

· Javne površine 3 kn/m3 
 o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 

· Nerazvrstane ceste 7 kn/m3 
doprinosu

· Groblja i krematoriji 3 kn/m3 

· Javna rasvjeta 4 kn/m3 

  Članak 1.
TREĆA ZONA 20 kn/m3 

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni 
· Javne površine 4 kn/m3 vjesnik Brodsko-posavske županije“  br. 03/08, 
· Nerazvrstane ceste 12 kn/m33/09), članak 7. mijenja se i glasi:

· Javna rasvjeta 4 kn/m3 
„Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

utvrđuje se po zonama iz članka 6. i po vrsti 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz 
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 Članak 2. 28.

 Iza članka 7a. dodaje se članak 7b., koji glasi:

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o 

„Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne 

izgradnju pomoćne građevine (zgrada u funkciji novine“ br.125/11) i članka 30. Statuta općine 

osnovne zgrade, šupa, drvarnica, prostor za radni Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

alat, garaža i sl)., unutar građevinske zone iznosi županije” br. 9/09), Općinsko vijeće Gornja Vrba 

5,00 kn/m3. na 24. sjednici održanoj dana 14.9. 2012. godine, 

 donijelo je:

Za svinjce, staje, kokošinjce do 50 m2 bruto 

razvijene površine, ne plaća se komunalni  ODLUKU

doprinos, a za veće bruto površine plaća se 

komunalni doprinos 5,00 kn/m3.“  o uvjetima i postupku natječaja za zakup 

poslovnog prostora u Gornjoj Vrbi

 Članak 3.

Članak 1.

U čl. 11. stavak 6. iza riječi „plaćanje“ dodaje se 

riječ „obročno“. Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak 

 natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi 

Mjesnog doma u Donjoj Vrbi, Ul. Sv.Filipa i 

 Članak 4. Jakova 22., izgrađenoj na k.č.br. 417/1, k.o. Vrba, 

ukupne površine 60 m2.

 Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”. Članak 2.

KLASA:944-10/12-01/2 Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke, daje 

URBROJ:2178/28-02-12/3 se u zakup kao neuređen poslovni prostor uz 

U Gornjoj Vrbi, 17.9.2012. obvezu zakupnika da vlastitim sredstvima uredi 

predmetni prostor sukladno troškovniku 

Predsjednik Vijeća: usklađenim sa zakupodavcem.

Josip Marunica, v.r.

Članak 3.

Poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke daje se u 

zakup putem javnog natječaja. Postupak i uvjeti 

natječaja objavljuju se i na internet stranici općine 

Gornja Vrba www.gornja-vrba.hr i bit će izvješen 

na oglasnoj ploči općine Gornja Vrba.

Članak 4.

Ponude se dostavljaju u roku od 10 dana od dana 

objave natječaja.
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Članak 5. Članak 11.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i Zakupnik nema pravo predmet zakupa dati u 

pravne osobe. podzakup bez suglasnosti zakupodavca.

Članak 6.  Članak 12.

Zakup poslovnog prostora iz članka 2. ove Odluke Tekst natječaja mora sadržavati sljedeće:

ostvaruje se na 25 godina. 1. predmet zakupa,

2. namjenu poslovnog prostora,

3. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u 

Članak 7. zakup,

4. vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,

Početna zakupnina određuje se u iznosu od 3,00 5. rok do kojeg se može i na koju adresu 

kuna/m2. podnijeti pisana ponuda za učešće u 

Zakupnik će se osloboditi plaćanja zakupnine za natječaju,

određeno vremensko razdoblje do visine uloženih 6. vrijeme u kojem se može razgledati poslovni 

sredstava za potrebne radove kako bi se navedeni prostor,

poslovni prostor obnovio u svrhu redovitog 7. odredba da u javnom natječaju ne može 

korištenja. sudjelovati natjecatelj koji prema općini 

Gornja Vrba ima dospjelih, a neizvršenih 

obveza.

Članak 8.

Zakup se zasniva ugovorom o zakupu u pisanom Članak 13.

obliku, ovjerenom kod javnog bilježnika.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 10 dana 

od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti ugovor 

Članak 9. o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom 

smatra se da je isti odustao od sklapanja ugovora o 

Osobe određene člankom 58. Zakona o pravima zakupu.

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 

njihovih obitelji, imaju prednost pri sklapanju 

ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije Članak 14.

ponude (uz ponudu moraju dostaviti dokaz radi 

ostvarenja prava po ovom osnovu i obvezni su u Ponuda na natječaj mora biti u pisanom obliku i 

ponudi navesti prihvaćanje uvjeta najpovoljnije sadržavati:

ponude). - Naziv, odnosno ime i prezime, OIB 

podnositelja ponude, 

- Adresa (sjedište, odnosno prebivalište 

Članak 10. podnosioca ponude), 

 - Preslika osobne iskaznice, 

Osim zakupnine zakupnik plaća sve režijske  - Izvod iz Registra Trgovačkog suda,

troškove koji nastaju korištenjem predmeta zakupa  - Presliku uplatnice o plaćenoj jamčevini

(struja, voda, plin, komunalna naknada i drugo). - Visina ponude mjesečne zakupnine za 

navedeni poslovni prostor 

- Dokaz o prvenstvenom pravu za osobe iz čl. 
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58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Članak 21.

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Općina Gornja Vrba zadržava pravo da, bez 

dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od 

Članak 15. prispjelih ponuda, te da ne snosi odgovornost 

prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona prilikom prijave na natječaj.

ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja 

sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 22.

Članak 16. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

O predaji poslovnog prostora zakupniku sačinit će županije“.

se posebni zapisnik u koji će se unijeti podaci o 

stanju poslovnog prostora. Zapisnik potpisuju OPĆINSKO VIJEĆE 

ovlašteni predstavnici ugovornih strana. OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 406-01/12-01/2

 Članak 17. URBROJ:2178/28-02-12/8

U Gornjoj Vrbi, 17.9.2012.godine

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana 

preuzimanja poslovnog prostora od strane Predsjednik vijeća:

zakupnika.  Josip Marunica, v.r.

Članak 18.

Na sklapanje, izvršavanje i prestanak ugovora o 

zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe 29.

Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora kao i 

odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 

Članak 19. novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 

i 36/09) te članka  30. Statuta općine Gornja Vrba 

Za provedbu javnog natječaja po ovoj Odluci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

zadužuje se Jedinstveni upravni odjel. 09/09 ), Općinsko vijeće Gornja Vrba na svojoj 24. 

Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo sjednici održanoj 14.9.2012.g. donijeloje:

koje se sastoji od tri člana, imenovana od strane 

općinskog načelnika. ZAKLJUČAK 

Članak 20. I

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika 

općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva iz općine Gornja Vrba za razdoblje od 1.siječanj 

članka 20. ove Odluke. 2012. do 31. lipanj 2012. godine.
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II. II.

Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom  U Proračunu općine Gornja Vrba u razdoblju od 1. 

vjesniku Brodsko-posavske županije". siječnja do 30. lipnja 2012. ostvareni su prihodi u 

iznosu 1.023.590,78 kn.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA

III.

KLASA: 023-01/12-01/ 9

URBROJ: 2178/28-02-12-3 Ukupni rashodi utvrđeni prema pozicijama 

 Gornja Vrba, 17. rujna 2012.god. Proračuna u navedenom razdoblju iznosili su 

1.810.895,19 kn.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA IV.

Josip Marunica, v.r.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 

primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje 

manjak prihoda:

Ostvareni prihodi od 

30. 1.1. – 30.6. 2012. godine: 1.023.590,78 kn

Izvršeni rashodi od 

1.1. – 30.6. 2012. godine: 1.810.895,19 kn

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o 

proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) i članka Manjak prihoda :   787.304,41 kn

30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” br. 09/2009.), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 24. V.

sjednici održanoj 14. rujna 2012. godine, donijelo 

je Stanje novčanih sredstava na žiro-računu 

Proračuna broj 2340009-1856900007 na dan 

ODLUKU 1.1.2012. godine iznosilo je 254.251,28 kn.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu 

o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o Proračuna broj 2491005-1856900007 na dan 

izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 1.1.2012. godine iznosilo je 684.488,28 kn (Credo 

2012. godinu banka d.d.). 

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu 

Proračuna broj 2340009-1856900007 na dan 

OPĆI DIO 30.6.2012. godine iznosi 24.192,21 kn. 

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu 

I. Proračuna broj 2491005-1856900007 na dan 

 30.6.2012. godine iznosi 684.488,28 kn (Credo 

 Ovom Odlukom usvaja se Polugodišnji obračun banka d.d.). 

Proračuna općine Gornja Vrba za 2012. godinu. Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 

30.6.2012. iznosi 1.109,04 kn.
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VI. POSEBNI DIO

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. 06. 2012. X.

godine iznose 2.482.910,92 kn, od čega se 

414.187,13 kn odnosi na potraživanja od prodaje Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

državnog poljoprivrednog zemljišta. Proračuna općine Gornja Vrba sadrži rashode 

poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske 

imovine izvršene po programima, aktivnostima i 

VII. projektima.

Na dan 30. 6. 2012. ukupno nepodmirene dospjele 

obveze iznose 557.854,29 kn, XI.

od čega se 544.553,75 kn odnosi na rashode za 

nabavu nefinancijske imovine, a Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

13.320,54 kn na tekuće rashode poslovanja. općine Gornja Vrba zajedno s Usporednim 

pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i 

primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u 

VIII. “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije”.

Općina Gornja Vrba u izvještajnom razdoblju nije 

primala niti davala zajmove. KLASA: 400-08/12-01/6

URBROJ: 2178/28-02-12-1

Gornja Vrba, 14. rujna 2012. godine

IX.

 PREDSJEDNIK

Tekuća pričuva nije planirana Proračunom za 2012.  OPĆINSKOG VIJEĆA:

godinu.  Josip Marunica, v.r.
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OPĆINA
NOVA  KAPELA

15.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 31. Statuta općine 
Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 13/2009), Općinsko vijeće općine Nova 
Kapela na 21. sjednici održanoj 30. 8. 2012. godine donijelo je 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Nova Kapela za 2012.godinu

Članak 1.

Polugodišnjim obračunom Proračuna općine Nova Kapela ostvareni su :

A.RAČUNA PRIHODA I RASHODA

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
 (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA )

PRIHODI POSLOVANJA 
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 
UKUPNI PRIHODI 

2.570.311 
 105.983 

2.676.294 
RASHODI 
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 
UKUPNI RASHODI 

1.873.820 
207.138 

2.080.958 
RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK +595.336 

 

 
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE  

 
-849.916 
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C.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Članak 2.

Raspoloživa sredstva iz predhodne godine u iznosu od 849.916 kuna čine manjak prihoda nad rashodima 
prenesenim iz prošle 2011.godine.

Članak 3.

Stanje novčanih sredstva na žiro računu Proračuna i blagajni na dan 30.6.2012. godine iznosi 549.829 
kuna.

Članak 4.

Ostvarenje Proračuna općine Nova Kapela za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2012.godine bilo je 
kako slijedi :

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 3.176.294 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 2.242.365 kuna.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna općine Nova 

Kapela za prvo polugodište 2012.godine u iznosu od 933.929 kuna predstavlja pozitivan financijski rezultat, 
odnosno višak prihoda nad rashodima.

Članak 5.

Izvješće o ostvarenim prihodima i izvršenim izdacima Proračuna općine Nova Kapela za razdoblje od 
1.siječnja do 30.lipnja 2012.godine po vrstama prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka , te po ekonomskoj 
, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikacji sastavni je dio ovog Izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 6.

Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Nova Kapela za 2012.godinu bit će objavljen u 
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA

Klasa : 400-01/12-01/02
Ur.broj: 2178/20-03-12-2
Nova Kapela, 30. 8. 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Damir Ocvirek, v.r.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 500.000 
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA  161.407 

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 338.593 
 

VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  PRETHODNIH GODINA+ 
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 

84.013 
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OPĆINA  OKUČANI

25.

Na temelju članka 109. st.2 Zakona o proračunu (N.N.br.87/08 i čl.34 Statuta općine Okučani 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.10/09), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 30. 

sjednici održanoj12. rujna 2012. godine, usvojilo je 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Proračuna 

općine Okučani za razdoblje I. - VI. 2012. godine

 OPĆI DIO

 I

Polugodišnjim izvještajem Proračuna općine Okučani 2012.g., utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu 

3.680.415,99 kn. 

II

Rashodi utvrđeni prema pozicijama Proračuna za 2012.g.izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.158.777,03 kn.

 

III

 

Proračun 12 Plan I-VI Izvršeno I-VI 12 Index

1. Ukupni prihodi proračuna 17.841.471,72 5.104.500,00 3.680.415,99 72,10 

2. Ukupni izdaci proračuna 17.841.471,72 5.104.500,00 3.158.777,03 61,88

3. Višak prihoda         492.538,86 

IV

Stanje žiro računa na dan 30.lipnja 2012.g. iznosilo je 413.112,91 kn. 

V

 Općina Okučani nije primala niti davala zajmove. 
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VI 

Izvršenje Proračuna općine Okučani za 2012. g. po proračunskim stavkama vidjivo je iz priložene tabele:

usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda i izdataka te indexni postotak izvršenja za razdoblje I-VI 

2012.g. 

VII

Potraživanja na dan 30.6.2012.g. Iznose 2.957.017,58 kn, a odnose se najvećim dijelom na potraživanja s 

osnova prihoda po posebnim propisima ( kom.naknade), te ostala potraživanja (potraživanja za poreze, 

doprinose, po sudskoj ovrsi, potraživanja po izdanim računima).

VIII

Stanje nepodmirenih obveza po računima u iznosu su od 962.442.84 kn, od istog je 25.000,00 kn nedospjelih, a 

odnosi se na obveze prema dobavljačima , ostale obveze odnose se najvećim dijelom na obveze prema 

dobavljačima za infrastrukturu koja je u tijeku. 

 

POSEBNI DIO

IX

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljim,a sredstva 

po osnovnim i potanjim namjenama.
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X I

Prikaz  ostvarenih  prihoda  i  primitaka  te  Usvaja se financijsko izvješće o izvršenju 

izvršenih  rashoda  i  izdataka  Proračuna  općine  Proračuna općine Okučani za razdoblje I. – VI. 

Okučani  za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  30.  mjeseca 2012.  godine.

lipnja  2012.  godine,  po  ekonomskoj,  

organizacijskoj  i  programskoj  klasifikaciji  

sastavni  su  dio  Polugodišnjeg  izvještaja  o  II

izvršenju  Proračuna.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

Ovo  Izvješće  stupa  na  snagu  danom  objavit će se u  “Službenom vjesniku Brodsko-

donošenja  i  bit  će  objavljeno  u  „Službenom  posavske županije”.

vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

OPĆINA OKUČANI

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE  OKUČANI

Klasa: 400-06/12-01-04

Klasa  :  400-06/12-01-04 Urbr: 2178-21-01-12-02

Urbroj: 2178/21-12-01 Okučani, 12. rujna 2012. godine

U  Okučanima,  12.  rujna  2012.  godine

Općinsko vijeće

Predsjednik Predsjednik

Općinskog  vijeća Ivica Pivac, v.r.

Ivica  Pivac, v.r.

27.

26.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 4. 

Na temelju članka 34. Statuta općine Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, 

Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske broj: 174/04, 79,07, 38/09 i 127/10), i članka 3. 

županije” br. 10/09), 39. Poslovnika Općinskog stavka 1. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i 

vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik BPŽ"  br. opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za 

16/09 i  Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. uzbunjivanje („Narodne novine“ broj: 111/07), te 

92/94) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni 

30. sjednici održanoj 12. rujna 2012. godine vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 16/09), 

donijelo Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 30. 

sjednici održanoj 12. rujna  2012. godine donijelo 

ZAKLJUČAK je

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna ODLUKU

općine Okučani za razdoblje I. – VI.  mjesec 

2012 godine. o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 

namjene općine Okučani
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Članak 1. Članak 5.

Ovom Odlukom osniva se postrojba civilne zaštite Popuna Postrojbe civilne zaštite iz članka 2. ove 

opće namjene općine Okučani (u daljnjem tekstu: Odluke provodi se raspoređivanjem vojnih 

Postrojba civilne zaštite), uređuje se njezin osobni i obveznika i drugim građanima s mjestom 

materijalni ustroj i način popune. prebivališta u  općini Okučani. 

Popuna i raspored osoba u Postrojbu civilne zaštite 

provodi se i iz redova članova udruga građana, 

Članak 2. klubova, organizacija i zajednica koje se zaštitom i 

spašavanjem bave kao osnovnom djelatnošću, kao i 

Na temelju procjene ugroženosti stanovništva, osobama odgovarajućih stručnih znanja i 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od zanimanja. 

katastrofa i velikih nesreća za područje općine (u 

daljnjem tekstu: procjene ugroženosti) osniva se 

Postrojba civilne zaštite općine Okučani Članak 6.

Popunu i raspoređivanje obveznika u postrojbu 

Članak 3. civilne zaštite, na temelju zahtjeva nadležnog tijela 

općine, obavlja područni ured za zaštitu i 

Postrojba civilne zaštite iz članka 2. ove Odluke spašavanje u suradnji s nadležnom upravom za 

osniva se kao potpora za provođenje mjera zaštite i obranu. 

spašavanja kojih su nositelji operativne snage 

zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne 

djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za Članak 7.

provođenje mjera civilne zaštite.

Osobni i materijalni ustroj postrojbe civilne zaštite 

može se mijenjati sukladno promjenama u procjeni 

Članak 4. ugroženosti, zbog utvrđivanja novih zahtjeva po 

pitanju angažiranja u jedinstvenom sustavu zaštite i 

Postrojba civilne zaštite ima svoj osobni i spašavanja u Republici Hrvatskoj kao i zbog 

materijalni ustroj sukladno Pravilniku o ustrojstvu, uvođenja novih tehničkih standarda za opremu i 

popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i materijalno tehnička sredstva poradi osiguravanja 

postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“ broj: sigurnog i učinkovitog rada.

111/07), i Pravilnika o odori pripadnika operativnih 

snaga zaštite i spašavanja Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje („Narodne novine“ broj: 81/09 Članak 8.

i 115/10).

 Postrojba civilne zaštite sastoji se od Materijalna popuna postrojbe civilne zaštite iz 

jednog tima koji u svom sastavu ima dvije skupine članka 4. ove Odluke oslanja se na resurse udruga 

sukladno potrebama koje proizlaze iz procjene građana čijim članovima se popunjava, te na 

ugroženosti (tim se sastoji od 23 pripadnika). resurse općine Okučani. 

Osobni ustroj postrojbe civilne zaštite iz stavka 1. 

ovog članka nalazi se u prilogu br. 1. ove Odluke i 

čini njezin sastavni dio. Članak 10.

Osobama koje se raspoređuju u postrojbu civilne 

zaštite izdaje se iskaznica pripadnika civilne 

zaštite. 

 

 .
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Evidenciju o izdanim iskaznicama pripadnika  Članak 1.

civilne zaštite vodi područni ured za zaštitu i 

spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Općinsko vijeće općine Okučani, kao davatelj 

koncesije, prihvaća prijedlog tvrtke “TAXI 

SLUŽBA” vl. Gvozden Jezerčić, 35430 Okučani, 

Članak 11. Stjepana Radića br. 107,  kao ovlaštenika koncesije 

za sporazumni raskid  Ugovora o koncesiji za 

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaju obavljanje taxi djelatnosti zaključenog  15. siječnja 

vrijediti sve Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi 2009. godine.

civilne zaštite općine Okučani.

Članak 2.

Članak 12.

Davatelj koncesije  ovlaštenik koncesije  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a zaključit će u roku od 8 dana od stupanja na snagu 

objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko- ove Odluke sporazum o raskidu ugovora iz članka 

posavske županije ". 1. ove Odluke.

Koncesija prestaje danom potpisivanja 

OPĆINSKO VIJEĆE sporazuma.

OPĆINA OKUČANI                                                

Klasa: 021-05/12-01-21 Članak 3.

Urbr: 2178/21-01-12-01

Okučani, 12. rujna  2012. godine Dug u iznosu od  1.510,00 kn i pripadajuće 

kamate se otpisuju.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r. Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije”.

28. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

Na temelju članka  34. Zakona o Klasa: 021-05/12-21

koncesijama  ("Narodne novine" br. 125/08,i Urbr: 2178/21-01-12-01

članka 24 Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani, 12. rujna  2012. godine

Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» br.  16/09), Općinsko vijeće na svojoj 30. PREDSJEDNIK

sjednici održanoj  12. rujna 2012. godine, donijelo OPĆINSKOG VIJEĆA

je Ivica Pivac, v.r.

ODLUKU

 

o prestanku koncesije zbog sporazumnog 

raskida ugovora o koncesiji
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29. Klasa: 021-05/12-23

Urbr: 2178/21-01-12-01

Okučani, 12. rujna  2012. godine

Na temelju članka  34. Zakona o 

koncesijama  ("Narodne novine" br. 125/08,i PREDSJEDNIK

članka 24 Poslovnika Općinskog vijeća općine OPĆINSKOG VIJEĆA

Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske Ivica Pivac, v.r.

županije» br.  16/09), Općinsko vijeće na svojoj 30. 

sjednici održanoj  12. rujna   2012. godine, 

donijelo je 

ODLUKU

 30.

raskida ugovora i otpisu duga 

Na temelju članka  34. Zakona o 

Članak 1. koncesijama  ("Narodne novine" br. 125/08,i 

članka 24 Poslovnika Općinskog vijeća općine 

Općinsko vijeće općine Okučani,  prihvaća Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

prijedlog  ZDRAVKA SOKIĆA iz Cernika, županije» br.  16/09), Općinsko vijeće na svojoj 30. 

Požeška 76  za sporazumni raskid  Ugovora o sjednici održanoj  12. rujna   2012. godine, 

davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u donijelo je 

vlasništvu općine Okučani zaključen  15. travnja 

2004. godine pod brojem: Z-1/04. ODLUKU

 

raskida ugovora i otpisu duga 

Članak 2.

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta Članak 1.

prestaje danom donošenja ove Odluke. 

                                               Općinsko vijeće općine Okučani,  prihvaća 

prijedlog  MARIJANA MAREKOVIĆA iz 

Članak 3. Zagreba, Dobri dol 46 za sporazumni raskid  

Ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog 

Dug u iznosu od  2.874,00 kn  se otpisuje. zemljišta u vlasništvu općine Okučani zaključen  

15. travnja 2004. godine pod brojem: Z-2/04.

Članak 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko- Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta 

posavske županije”. prestaje danom donošenja ove Odluke. 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI Članak 3.

Dug u iznosu od  2.874,00 kn  se otpisuje.
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Članak 4. upisana u z.k.ul. 816 u k.o. Okučani, 

- kč.br. 805/3 ORANICA ZEKUŠE, 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana površine  8.526 m² , 

objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko- upisana u z.k.ul. 815 u k.o. Okučani, 

posavske županije”. - kč.br. 817 ORANICA PJESKULJE, 

površine  7.639 m² , 

OPĆINSKO VIJEĆE upisana u z.k.ul. 562 u k.o. Okučani, 

OPĆINE OKUČANI - kč.br. 818 ORANICA PJESKULJE, 

površine  2.994 m² , 

Klasa: 021-05/12-23 upisana u z.k.ul. 643 u k.o. Okučani, 

Urbr: 2178/21-01-12-02 - kč.br. 819 ORANICA PJESKULJE, 

Okučani, 12. rujna  2012. godine površine  2.651 m² , 

upisana u z.k.ul. 573 u k.o. Okučani, 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA u vremenu od 15. rujna 2012. god.  do završetka 

Ivica Pivac, v.r. radova na rekonstrukciji pruge Okučani - Novska.

II.

Sve pojedinosti vezane za deponiranje 

31. kamena tucanika regulirat će se Ugovorom koji će 

se sklopiti između općine Okučani i HŽ - 

infrastruktura.

Na temelju članka 34. Statuta općine 

Okučani “Službeni vjesnik Brodsko-posavke  III.

županije” br. 10/09) i članka 39 Poslovnika 

općinskog vijeća “Službeni vjesnik Brodsko- Ova Odluka stupa na snagu danom 

posavke županije” br. 16/09), Općinsko vijeće donošenja, a objavit će se  u “Službenom vjesniku 

Općine Okučani na svojoj  30.  sjednici održanoj Brodsko-posavske županije”.

12. rujna 2012. godine,  donijelo je

OPĆINSKO VIJEĆE

ODLUKU OPĆINE OKUČANI

o deponiranjug kamena tucanika Klasa: 021-05/12-01-24

Urbr: 2178/21-01-12-01

Okučani, 12. rujna 2012. godine

I.

Općinsko vijeće

Ovom Odlukom se odobrava deponiranje  Predsjednik

kamena tucanika  30 - 60 mm u dijelu   "Poslovno- Ivica Pivac, v.r.

proizvodne zone" u Okučanima u površini od 

26.639 m2 na:

- kč.br. 805/1 ORANICA ZEKUŠE, 

površine  1.393 m² , 

upisana u z.k.ul. 814 u k.o. Okučani, 

- kč.br. 805/2 ORANICA ZEKUŠE, 

površine  3.436 m² , 
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32. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

Na temelju članka 34. Statuta općine Klasa: 021-05/12-01-25

Okučani “Službeni vjesnik Brodsko-posavke Urbr: 2178/21-01-12-01

županije” br. 10/09) i članka 39 Poslovnika Okučani, 12. rujna 2012. godine

Općinskog vijeća “Službeni vjesnik Brodsko-

posavke županije” br. 16/09), Općinsko vijeće Općinsko vijeće

općine Okučani na svojoj 30.  sjednici održanoj 12. Predsjednik

rujna 2012. godine,  donijelo je Ivica Pivac, v.r.

ODLUKU

o finaciranju dijela troškova za priključak na 

električnu mrežu športske školske dvorane

33.

I.

 Na temelju članka 34 Statuta općine 

Ovom Odlukom se odobrava izdvajanje novčanih Okučani ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

sredstava iz Proračuna općine Okučani za 2012. županije“ br. 10/09) i članka 39  Poslovnika 

godinu u iznosu od 50.000,00 kn /slovima: Općinskog vijeća  općine Okučani ( „Službeni 

pedesettisućakuna/ na ime financiranja dijela vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 16/09) 

troškova za priključak električne energije na Općinsko vijeće na svojoj 30. sjednici održanoj  

Školsku športsku dvoranu u Okučanima. 12.rujna 2012. godine , donijelo je

ODLUKU 

II.

o početku postupka javne nabave 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se  u “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”. I. 

Pristupa se provedbi postupka javne 

Obrazloženje nabave radova izgradnje kanalizacijske mreže, 

etapa I- II faze za naselje Okučani-dodatni radovi

Da bi se mogla Školska športska dvorana staviti u 

finkciju nužno je izvršiti priključak električne 

energije na istu. Budući da je ukupan iznos 

priključka 130.000,00 kn, općina Okučani će 

izdvojiti 50.000,00 kn na ime dijela  finaciranja, 

dok će se ostatak novčanih sredstava pronaći iz 

drugih izvora.
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II. 34.

Za pripremu i provedbu postupka javne nabave iz 

točke I. ove Odluke imenuju se ovlašteni Na temelju članka 34. Statuta općine 

predstavnici javnog naručitelja: Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br. 10/09),  24. Poslovnika Općinskog 

1. Senka Vranić, dipl.oec., savjetnik za vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik 

provedbu postupaka javne nabave; Brodsko-posavske županije  16/09 i članak Zakona 

2. Josip Lipovac o proračunu (“Narodne novine” br. 92/94) 

3. Ivica Pivac Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj  30.  

4. Vlado Glavica sjednici održanoj  12. rujna  2012. godine  donijelo 

je

III. ZAKLJUČAK 

Ova Odluka stupa na snagu danom o usvajanju Financijskog izvještaja za 2011. 

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku godinu Sloboštine d.o.o. za komunalne 

Brodsko-posavske županije" . djelatnosti

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI I

KLASA:021-05/12-01-22 Usvaja se  Financijsko izvješće  za 2011. godinu  

URBROJ:2178/21-01-12-01 Sloboštine d.o.o. za komunalne djelatnosti za 

U  Okučanima,  12. rujna 2012. god. razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godinu, a 

 ostvarena dobit u iznosu od  7.049,72 kn  

Predsjednik  «Sloboština» d.o.o. Okučani  zadržava za sebe.

Općinskog  vijeća:

Ivica Pivac, v.r.

Naručitelj  Općina Okučani 

Sjedište i adresa  Trg dr. Franje Tuđmana 1, Okučani 

Osobni identifikacijski broj  06139165681 

Evidencijski broj nabave  E-MV 11/12 

Predmet postupka nabave  Radovi izgradnje kanalizacijske mreže, etapa I- II faze 
za naselje Okučani-dodatni radovi 

Zakonska osnova za provođenje postupka 
javne nabave  

Članak 26. stavak 2. točka 4. Zakona o javnoj nabavi 
(NN 90/11)  

Vrsta postupka javne nabave  Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne 
objave  

Gospodarski subjekt koji se poziva na 
pregovaranje  

Beton doo 
Grgura Ninskog bb, Nova Gradiška 

Procijenjena vrijednost nabave  730.504,76 kn 
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II Klasa: 400-06/12-01/05

Urbr: 2178/21-01-12-01

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a Okučani, 12. rujna  2012. god.

objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije». Predsjednik

Općinsko vijeće

OPĆINSKO VIJEĆE Ivica Pivac, v.r.

OPĆINE OKUČANI
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OPĆINA  SIKIREVCI

10.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu («Narodne Novine) 87/08.), odredbi članka 68. 
zakona o financiranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave («Narodne Novine»br.117/93, 
69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08.)  i članka 32. Statuta 
općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»br.10/09.), a na prijedlog Komisije za 
Proračun i financije općine Sikirevci,  Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 31. sjednici održanoj  
17.rujna 2012. godine donosi, 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Proračuna općine Sikirevci za 2012.godinu
( 1. rebalans)

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu općine Sikirevci za 2012.godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
br.15/2011.) članka 1. mijenja se i glasi :»Izmjene i dopune Proračuna općine Sikirevci za 2012.godinu (u 
daljnjem tekstu Izmjene Proračuna ) sastoje se od :

RAČUN PRIHODA I RASHODA

 PLAN Povećanje/Smanjenje NOVI PLAN 
Prihodi poslovanja 2.542.350 -470.687 2.071.663 
Prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine 

116.000 -76.000 40.000 

Ukupno: 2.658.350 -546.687 2.111.663 
 
Rashodi poslovanja 1.408.650 -19.187 1.389.463 
Rashodi za nabavu 
nefinancijske imovine 

1.249.700 -527.500 722.200 

Ukupno: 2.658.350 -546.687 2.111.663 
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 0  0 
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B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA
( Višak prihoda i rezerviranja)
Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina 0,00 kn

C. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA
Primici od financijske
imovine i zaduživanja 0,00 kn
Izdaci za financijsku 
imovinu i otplate zajmova   0,00 kn
Neto zaduživanje / financiranje   0,00 kn
Višak/Manjak + Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina +
Neto zaduživanje/ financiranje     0,00 kn

Članak 2.

Članak 2. Proračuna općine Sikirevci za 2012.godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
br.15/2011.) mijenja se  i glasi:

«Opći dio prihoda i primitaka iskazne u tabelarnom dijelu Proračuna sadrži prihode i primitke po 
izvorima i vrstama prihoda, te se povećavaju i smanjuju na temelju polugodišnjeg ostvarenja Proračuna. 

Posebni dio Proračuna sadrži rashode i izdatke po izvorima i vrstama izdataka, te su  raspoređeni  po 
njihovim nositeljima i korisnicima, te se povećavaju ili smanjuju kako u tabelarnom prikazu  slijedi i sastavni je 
dio ove Odluke:
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III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna općine Sikirevci za 2012.god. stupaju na snagu osmog dana nakon objave u 
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije “, a primjenjuju se od 1.siječnja 2012. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 400-08/12-01/2
Urbroj:2178/26-02-12-01
Sikirevci; 17.rujan 2012.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Ivan Ivešić, v.r.

11.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu («Narodne Novine) 87/08.), i članka 32. Statuta 
općine Sikirevci, Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 31. sjednici održanoj 17.rujna 2012. godine donosi, 

ODLUKU
o prihvaćanju polugodišnjeg izvješataja o izvršenju Proračuna

općine Sikirevci za razdoblje od 1. siječnja do 30.lipnja 2012.godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ukupno ostvareno prihoda poslovanja  822.400 kn
Ukupno ostvareno prihoda od prodaje nefinancijske imovine 13.976 kn
       Sveukupno ostvareno prihoda i primitaka  836.376 kn

Ukupno ostvareno rashoda poslovanja 614.136 kn
Ukupno ostvareno rashoda za nabavu nefinancijske imovine  40.092 kn
      Sveukupno ostvareno rashoda i izdataka 654.228 kn

Članak 2.

Na dan 30. lipanj 2012. godine višak prihoda i primitaka iznosi  182.148 kn

Raspoloživa sredstva na dan 30 lipanja 2012. godine iznose 21.850kn
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Članak  3.

Tablica 1. Račun zaduživanja /financiranja

Članak 4.

Tablica 2. Rekapitulacija

Članak 5.

Ostvarenje Proračuna općine Sikirevci za razdoblje od 1. siječnja do 30.lipnja 2012.godine realizirano je kako 
slijedi:
Račun prihoda i rashoda pokazuje ostvarenje prihoda u visini 836.376kn, te izvršenje rashoda u visini 
654.228kn,što što rezultira tekućem viškom razdoblja u iznosu od 182.148 kn;
Manjak sredstava iz prethodnih godina prema godišnjem obračunu Proračuna općine Sikirevci za 2011. godinu 
iznose 308.862 kn;
Račun financiranja/zaduživanja iskazuje da u promatranom razdoblju općina Sikirevci nije se zaduživala.
Tekući višak razdoblja u iznosu od +182.148 kn umanjuje za manjak sredstava iz prethodnih godina u visini od -
308.862 kn i daje manjak u iznosu od –126.714 kn.

Članak 6.

Stanje novčanih sredstava (žiro-račun + blagajna) na dan 30.lipnja 2012. godine iznosi 21.850kn.

Članak 7.

Nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 30. lipnja 2012. godine iznose 230.119 kn, a odnose se na 
sljedeće:
Obveze za materijalne rashode  
-    ( materijal za tekuć.i invest.održavanje strojeva…………..     249 kn
-    (usluge promidžbe i informiranja)…………………………. 4.375 kn
- ( usluge gruntovnice sređivanje knjga k.o. Jaruge)……….    3.599 kn
- (reprezentacija)…………………………………………….    408 kn

Primici od financijske imovine i zaduživanja  0,00 kn  
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

 
0,00 kn

 Neto zaduživanje/financiranje

 
0,00 kn

 
 

Rbr. opis Plan Ostvarenje 
1.  Ukupni prihodi 2.658.350 836.376 
2. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0 0 
3. Manjak prihoda i primitaka iz prethodne 

godine (31.12.2011.) 
0 -308.862 

 Ukupno raspoloživa sredstva (1+2+3)  2.658.350 527.514 
4. Ukupno rashodi 2.658.350 654.228 
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate 

zajmova 
0 0 

 Ukupno raspoloživa sredstva ( 4+5) 2.658.350 654.228 
 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u 

sljedećem razdoblju 
 -126.714 
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- (tuzemne članarine)………………………………………….     500 kn
- ostali nespomenuti rashodi( UF od dobavljača: UF-a Digital studio 2.688kn, UF-a PZ Sikirevci: 2.041 kn,
 1.295, 2.066kn,UF-a «Piha» Sl. Brod 685kn, UF-a «Slavonska  posavina»  2.186kn)

      …………………………………………  10.962 kn
- (slivna vodna naknada općinsko zemljište………………..  12.723 kn
                                                                                              sveukupno: 32.816 kn

Obveze za nabavu nefinancijske imovine
                                           
- dio UF-e «In konzalting» Sl.Brod  6.875 kn
- dio IV privremene situacije » Kera –Kamex»Piškorevci –rashod iz prethodnih godina   190.428kn

Članak 8.

U obračunskom razdoblju općina Sikirevci nije izdala zajmove i nije se zaduživala.

Članak 9.

U obračunskom razdoblju sredstva tekuće pričuve nisu korištena  i iznose 5.000kn.

Članak 10.

Ukupna potraživanja obračunatih ,a nenaplaćenih prihoda sastoje se od:
- porez na potrošnju alkoholnih pića ……………….     5.468 kn
- porez na tvrtku……………………………………...   36.777 kn
- porez na reklame……………………………………     2.330 kn
- prihod od zakupa zemljišta PIO reklame………..     1.823 kn
- prihod od zakupa polj.zemljišta u vl.Općine……   18.866 kn
- prihod od komunalnog doprinosa……………….        869 kn
- prihod od komunalne naknade…………………. 368.488 kn
- prihod od prodaje građ.zemljišta Agatić……….   15.421 kn
- prihod od prodaje građ.zemljišta Lučić…………   43.791 kn
                                                              Sveukupno: 499.288kn

Članak 11.

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i rashoda kako slijedi: 

Obrazloženje Prihoda i primitaka:

Ukupno planirani prihodi i primici općine Sikirevci za 2012.godinu iznose 2.658.350kn, a od toga u 
šestomjesečnom razdoblju poslovanja ostvareno je 836.376kn,  odnosno 31,46% od plana.

Račun 61. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 574.594kn.Najveći  dio prihoda  od poreza obuhvaćaju 
porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti, te manji dio čine porezi od 
imovine i imovinskih prava, porez po godišnjoj prijavi, te porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Račun 63 Pomoći Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 31.843 kn, te tekuće pomoći za 
financiranje komunalnog programa –javni radovi od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 3 djelatnika 
39.771 kn.
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Račun 64 Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 31.496 kn .Najveći se dio odnosi na prihode od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i općinskom vlasništvu u sveukupnom iznosu od 30.990 kn , te 
naknada za korištenje nefinancijske imovine u vl.općine od 150kn.

Račun 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 144.571kn , 
a najvećim se djelom odnosi na prihod od komunalne naknade u iznosu od 72.525kn,  i naknade za uređenje 
zemljišnih knjiga k.o. Jaruge u iznosu od 37.350kn, te u manjem dijelu na refundacija bolovanja HZZO 5.756 kn, 
otkup grobnih mjesta 6.479kn, najam zemlj.prostora za plakatiranje 7.666,66kn, vodni doprinos 8% 1.840kn i 
komunalni doprinos u iznosu od 12.755kn.

Račun 67 Prihodi iz Proračuna ostvaren je u iznosu od 125kn, a odnosi se na povrat sredstava za više uplaćena 
sredstva dobavljaču  po UF-i.

Račun 71 Prihodi od prodaje imovine U prvom šestomjesečnom razdoblju 2012.godine ostvaren je iznos od 
5.843 kn koji se odnosi na prihod od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu općine uplata dio rate Agatić 
1.001 kn i uplata pologa jamčevine Križanović 4.841,75kn.

Račun 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 8.133kn, a odnosi se na 
prihod od prodaje stanova i ostvarivanja stanarskih prava.

Obrazloženje rashoda i izdataka:
Planirani rashodi i izdaci za 2012.godinu iznose 2.658.350kn ,a ostvareni su u iznosu od 654.228kn ili 24,61% od 
plana.

Razdjel 1.Predstavnička i izvršna tijela, načelnik, tajništvo, Općinska uprava
Program: Upravljanje javnim financijama, administrativno, tehničko i stručno osoblje, priprema i 
donošenje akata, Funkcija 01: 

Ukupna svota planirana za ovaj program iznosi 489.500kn, a ostvarena je u iznosu od 258.943,40kn 
odnosno 52,9% od plana. Svi su rashodi ostvareni u planiranim iznosima bez odstupanja. 

Ovaj program obuhvaća rashode: 
31. Rashodi za zaposlene :  bruto plaće I.i II. za načelnika  tajnika  99.219,72 kn, 

32. Materijalne rashode: u ukupnom iznosu od 138.530,80kn što čine rashodi:  naknada za korištenje vl. 
automobila u službene svrhe 10.767kn; (struja općinska zgrada i matični ured, utrošak nabave plina i lož za 
grijanje općinskih prostorija, kancelarijski materijal, literatura –časopisi i knjige,  sredstva za čišćenje općinskih i 
drugih prostorija) 33.121,41kn, te rashodi za materijal za održavanje opreme u vl. općine u iznosu od 1.290,79kn. 
Rashodi za usluge utrošeno je ukupno 69.497,23kn, a odnosi se na: rashodi za telefon i poštarinu 9.022,41kn; 
usluge održavanja kancelarijskih uređaja i opreme 2.932,76kn, usluge promidžbe i informiranja 13.708,92kn; 
zakup najma za općinski prostor 7.000kn; Intelektualne usluge( po ugovoru o djelu za usluge objave na web 
stranicu općine 2.656,67kn; usluge nagodbe 460,44kn; usluge geodetske izrade 9.300kn( geodetski radovi u k.o. 
Jaruge-područna škola i nogometno igralište); računalne usluge unos podataka 861,80kn; usluge provođenja 
obnove zemljišnih knjiga k.o.Jaruge 21.462,87kn, ostale usluge-najam plinskog spremnika, usluga Porezne 
uprave naplata poreza, radio preplata 2.091,36kn;reprezentacija 3.102,12kn, tuzemna članarina 
1.000kn,javnobilježničke pristojbe 480,20kn :ostali nespomenuti rashodi( rashodi za protokol održavanja dan 
općine 16.136,05kn, rashod međudržavne poslovne suradnje 831kn, razni prigodni pokloni od strane općine 
2.305kn.

34. Financijski rashodi u ukupnom iznosu od 3.550,73kn, što čine rashodi: od strane izvršenih usluga Fine i 
banaka .
4. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 33.000kn ,a ostvareno 1.256,06kn ,a odnosi se 
za nabavu računalne opreme 656,15 kn, te nabava uredskog namještaja –daktilo stolica 599,91kn.

Razdjel 2.Sredstva za financiranje socijalne skrbi i zdravstva Program :Socijalna skrb ,Funkcija 10:
Od ukupno planiranih 206.250kn utrošeno je 126.719kn.Utrošena sredstva odnose se najvećim dijelom na 
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sufinanciranje u prijevozu srednjoškolaca 75.623kn, javni radovi 19.634,79kn, te jednokratne financijske pomoći 
u novcu socijalno ugroženim osobama, socijalnim udrugama, održavanje akcije dobrovoljnog davanja krvi.

Razdjel 3. Sredstva za financiranje poslova iz djelokruga društvenih djelatnosti, 

Program: Predškolski odgoj i osnovno školstvo, Funkcija 09:
Ukupno planirana svota iznosi 21.000kn, a  u šestomjesečnom razdoblju ostvareno je 37,4% plana odnosno 
7.850,23kn i to većim dijelom za sufinanciranje programa predškolskog odgoja Dječji vrtići 7.000kn , te za 
pomoćni materijal potreban za rad predškolskog odgoja 850,23 kn.

Program: Političke stranke ,Funkcija 01.
Ukupno planirana svota iznosi 20.000kn, a  u šestomjesečnom razdoblju ostvareno je 10,9% plana odnosno 
2.185,90kn stranka HDZ.

Program: Šport, Funkcija 08.
Ukupno planirana svota iznosi 118.500kn, a  u šestomjesečnom razdoblju ostvareno je 37,30%plana odnosno 
44.257,10kn i to većim dijelom za financiranje tekućih donacija udrugama ( nogometni klubovi Sikirevci i Jaruge, 
te manji dio konjogojskoj udruzi Sikirevci).

Program: Kultura, Funkcija 08.
Ukupno planirana svota iznosi 142.500kn, a  u šestomjesečnom razdoblju ostvareno je 8,40%plana odnosno 
12.000kn i to većim dijelom za financiranje zaštite kulturne baštine-motivi 6.000kn, te  tekuće donacije KUD-
ovima Sikirevci i Jaruge.

Program: Vjerske zajednice, Funkcija 08.
Ukupno planirana svota iznosi 13.500kn, a  u šestomjesečnom razdoblju ostvareno je 0,90%plana odnosno 120kn 
za posvetu općinskog prostora.
Program :Pričuva, Funkcija 01.
Ukupno planirana svota iznosi 5.000kn, a  u šestomjesečnom razdoblju nije ništa realizirano.

Program: Područje gospodarstva , poljoprivrede, Funkcija 04.
Ukupno planirana svota iznosi 11.000kn, a  u šestomjesečnom razdoblju ostvareno je 14,30%plana odnosno 
1.572,26kn za troškove naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama iz 2011.god.(Kadić Gundinci, 
šećerna repa). Prihod iz 2011.god.državni proračun.

Program: Vatrogastvo, Funkcija 03.
Ukupno planirano 117.600 kn, a ostvareno 45.375kn ili 38,60%plana. Ovaj program obuhvaća tekuće donacije 
VZO Sikirevci i DVD Sikirevci i Jaruge od 27.000kn, te izrade plana zaštite i spašavanja od 13.750kn i projektne 
dokumentacije za vatrogasni dom 4.625kn.

Program: Protugradna obrana, Funkcija 03.
Ukupno planirano 4.000 kn, a ostvareno 0,00kn, Ovaj program obuhvaća sufinanciranje za obranu od tuče.

Razdel 5. Izdaci za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, stambeno komunalne poslove i infrastrukturu 

Program: Izgradnja I održavanje objekata u vlasništvu općine, Funkcija 04.
Ukupno planirano 154.500 kn, a ostavreno 16.026,89kn ili 10,40%plana. Ovaj program obuhvaća veći dio za 
vodni doprinos za projekt kanalizacija 8.491,17kn, ishođenje projektne dokumentacije sunčana energija općinska 
zgrada 5.000kn, dodatna ulaganja u objekt nova općinska zgrada 2.386,20 kn .

Program :Izgradnja komunalne infrastrukture, 
Aktivnost:Cestogradnja i slični građevinski objekti ,Funkcija 04.
Ukupno planirano 792.700 kn, a ostavreno 2.750kn ili 0,0%plana. Ovaj program obuhvaća jedino rashod za 
izvršene usluge postupka javne nabave od 2.750kn.
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Aktivnost:Uređenje mjesnih groblja, Funkcija 06.
Ukupno planirano 73.500 kn, a ostavreno 1.242,69kn ili 1,0%plana. Ovaj program obuhvaća rashode utroška 
ele.energije na objekte na mjesnim grobljima 565,67kn, te rashod za dodatna ulaganja u izgradnju grobnih staza 
677,02 kn.

Aktivnost:Dogradnja i održavanje javne rasvjete, Funkcija 06.
 Ukupno planirano 100.000 kn, a ostavreno 46.778,16kn ili 45,80%plana. Ovaj program obuhvaća rashode 
utroška električne energije za javnu rasvjetu oba naselja Sikirevci i Jaruge u iznosu od 31.908,69kn, rashodi za 
održavanje javne rasvjete u iznosu od 14.969,47kn.

Aktivnost:Održavanje i uređenje javnih površina,poljskih puteva,javnih parkova i dječjih igrališta, 

Funkcija 06.
Ukupno planirano 340.500 kn, a ostavreno 61.686,51kn ili 18,00%plana. Ovaj program obuhvaća rashode za 
utošak goriva za strojeve u održavanju javnih površina 6.661,70kn, materijal  I djelovi za strojeve 9.008,77kn, 
rashod godišnje slivne naknade 19.084,66kn, troškovi ugovora o djelu komunalni program 10.665,22kn, usluge 
rada strojem čišćenje snijega 3.483,36kn, nabava strojeva –timeri 12.398,02kn, nabava sadnica 384,76kn.

Razdjel 6. Služba komunalne djeltnosti

Program:Komunalni radnik, Funkcija 01.
Ukupno planirano 48.300 kn, a ostavreno 26.721,21kn ili 55,30,00%plana. Ovaj program obuhvaća rashode bruto 
plaće I.i II. za komunalnog djelatnika 26.721,21 kn.

Članak 12.

Izvješće o ostvarenju prihoda i primitaka  te rashoda I izdataka Proračuna općine Sikirevci za razdoblje od 
1.siječnja do 30.lipnja 2012.godine iskazan je u tabelarnom okviru Posebnog dijela Proračuna kako slijedi 
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OSTVARENJE  PRORAČUNA OPĆINE SIKIREVCI 
u vremenskom periodu od 1. 1.-30. 6. 2012.

. OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

Ostvarenje Proračun općine Sikirevci od 1. 1.-30. 6. 2012. godine 
sastoji se od računa prihoda i izdataka  kako slijedi:
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III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu u dijelu 

ODREDBE koji je prihod Proračuna općine Sikirevci sa ciljem 

ublaživanja štete zbog suše.

Članak 13.

Polugodišnji obračun Proračuna za razdoblje od Članak 2.

1.siječnja do 30.lipnja 2012.godine stupa na snagu 

danom donošenja,a bit će objavljen u “Službenom Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

vjesniku Brosko-posavske županije”. objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIKIREVCI OPĆINA SIKIREVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/12-01/1

Urbroj:2178/26-02-12-01 KLASA: 320-02/12-1/1

Sikirevci; 17.rujna 2012. URBROJ: 2178/26-02-12-1

Sikirevci, 17. rujna 2012.

Predsjednik 

Općinskog vijeća: Predsjednik

Ivan Ivešić, v.r. Općinskog vijeća:

Ivan Ivešić, v.r.

12.

13.

Na temelju članka 32. Statuta općine 

Sikirevci  ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" br.10/09.) Općinsko vijeće općine Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o 

Sikirevci na sjednici 31. sjednici održanoj 17. rujna zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04, 

2012. godine, donosi 79/07, 38/09 i 127/10) i Pravilnika o metodologiji 

za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i 

ODLUKU spašavanja («Narodne Novine»br.38/08.) te članka 

32. Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik 

o oslobađaju od plaćanja naknade Brodsko-posavske županije" br. 10/09.) Općinsko 

zakupa poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu vijeće općine Sikirevci na svojoj sjednici  

RH na području općine Sikirevci za 2012. održanoj 17. rujna 2012. godine donijelo je

godinu u dijelu koji je prihod općine Sikirevci

ODLUKU

Članak 1. o prihvaćanju izmjene  Procjene

ugroženosti stanovništva, materijalnih i

Ovom se Odlukom poljoprivredna gospodarstva, kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 

zakupnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu velikih nesreća 

Republike Hrvatske na području općine Sikirevci, za općinu Sikirevci

oslobađaju od plaćanja naknade zakupa 

31. 
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Članak 1. Broj pripadnika tima je u granicama i okvirima 

standarda Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a 

«U Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih član državne uprave za zaštitu i spašavanje je član 

i kulturnih dobara na stranici 49.Poglavlja 3.2. Stožera zaštite i spašavanja općine Sikirevci.

Potrebne snage za zaštitu i spašavanje, u stavku 

drugom, riječi « sastavljen od 25 pripadnika» 

izmijeniti s riječima «sastavljen od 20 Članak 2.

pripadnika».

Ova Odluka stupa na snagu odmah, a 

objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

OBRAZLOŽENJE posavske županije".

S obzirom da je Procjena ugroženosti stanovništva, Klasa: 810-03/12-01/03

materijalnih i kulturnih dobara izrađena 2009.god. Ur.broj: 2178/26-02-12-2

od strane tvrtke «IN konzalting» d.o.o. iz Sikirevci, 17. rujna 2012.

Slavonskog Broda, na koju je izdana suglasnosti Predsjednik Općinskog vijeća

Državne uprave za zaštitu i spašavanje Klasa: 810- općine Sikirevci:

03/09-01/99; Ur.broj: 543-01-06-02-10-6 od Ivan Ivešić, v.r.

22.travnja 2010.god., a u međuvremenu je 

proveden popis stanovništva koji je pokazao manji 

broj stanovnika u odnosu na obrađene podatke iz 

Procjene, te je iz tih razloga potrebno broj 

pripadnika tima umanjiti za 5 (pet).

Isto tako opremanje i edukacija tima je na trošku 

općine , te je prilikom izrade Plana zaštite i 

spašavanja i Plana civilne zaštite na Stožeru zaštite 

i spašavanja prihvaćen prijedlog da se tim opće 

namjene smanji na broj 20 zbog svoje 

ekonomičnosti i uštede sredstava u korist 

Proračuna općine.
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14. rokovi plaćanja komunalnog doprinosa na 

području općine Velika Kopanica i to: 

Na temelju članka 31. i 32. Zakona o - područja zona u općini Velika Kopanica, 

komunalnom gospodarstvu (NN  26/03 - ovisno o pogodnosti položaja određenog 

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

79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 35. - jed in ična vr i jednos t  komunalnog 
3Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) doprinosa određena u kunama po m  

samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, građevine za pojedine zone, 
125/08 i 36/09.), te članka 32. Statuta općine Velika - način i rokovi plaćanja komunalnog 
Kopanica ( "Službeni vjesnik Brodsko-posavske doprinosa i
županije" 9/09.), Općinsko vijeće općine Velike - uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim 
Kopanice na svojoj 36. sjednici održanoj 18. rujna slučajevima može odrediti djelomično ili 
2012. godine donosi potpuno oslobađanje od plaćanja 

komunalnog doprinosa. 
ODLUKU

o komunalnom doprinosu Članak 2.
općine Velika Kopanica

Komunalni doprinos prihod je Proračuna 
I  OPĆE ODREDBE općine Velika Kopanica 

S r e d s t v a  k o m u n a l n o g  d o p r i n o s a  
Članak  1. namijenjena su za financiranje gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture i to: 
Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, način i 

OPĆINA
VELIKA  KOPANICA
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- javnih površina, - Poslovni i proizvodni objekti izvan naselja       
3- nerazvrstanih cesta, 12,00 kn/ m

3- groblja i krematorija - Gospodarski objekti u naselju   2,00 kn/ m
- javne rasvjete. - Gospodarski objekti izvan 

3
naselja        3,00 kn/ m

Članak 3. 

II. ZONA
3Komunalni doprinos plaća vlasnik - Stambeni i pomoćni objekti  4,00 kn/ m

građevne čestice na kojoj se gradi građevina, - Poslovni i proizvodni objekti 
3odnosno investitor. u naselju             6,00 kn/ m

- Poslovni i proizvodni objekti 
3

izvan naselja      12,00 kn/ m
3II TEMELJNE ODREDBE - Gospodarski objekti u naselju  2,00 kn/ m

- Gospodarski objekti izvan 
A) Područje zona  općine Velika Kopanica 3

naselja               3,00 kn/ m

Članak 4. 

III. ZONA
Komunalni doprinos plaća se u svim naseljima na 3

- Stambeni i pomoćni objekti  2,00 kn/ m
području općine Velika Kopanica. Ovisno o 

- Poslovni i proizvodni objekti 
stupnju opremljenosti objektima i uređajima 3u naselju              4,00 kn/ m
komunalne infrastrukture na području općine 

- Poslovni i proizvodni objekti 
Velika Kopanica utvrđuju se zone kako slijedi. 3izvan naselja           10,00 kn/ m

- Gospodarski objekti u 
I. ZONA – obuhvaća naselje Velika 3

naselju                2,00 kn/ m
Kopanica 

- Gospodarski objekti izvan 
II. ZONA – obuhvaća naselje Beravci 

3
naselja             2,00 kn/ mIII. ZONA – obuhvaća naselja Divoševci, 

Kupina, Mala Kopanica

Članak 6. B) Jedinična vrijednost komunalnog 

doprinosa
Komunalni doprinos obračunava se u 

3  
skladu s obujmom, odnosno m građevine koja se Članak 5. 
gradi na građevinskoj čestici. Osnovica za obračun 

3 
komunalnog doprinosa je obujam m  (prostorni Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog 

3 metar) građevine koja se gradi na građevnoj čestici.doprinosa po m građevine po vrsti objekata i 
Ako obveznik plaćanja komunalnog uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim 

doprinosa uklanja građevinu zbog gradnje nove zonama, odrađena u kunama po prostornom metru 
3 građevine ili kada se postojeća građevina (kn/ m ) građevine koja se gradi kako slijedi

dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos se 

obračunava na razliku u obujmu u odnosu na I. ZONA
3 prijašnju građevinu.

- Stambeni i pomoćni objekti    5,00 kn/ m
Za otvorene građevine (otvoreni bazeni, 

- Poslovni i proizvodni objekti u naselju       
otvorena igrališta, javne površine, parkirni prostor 38,00 kn/ m
i druge otvorene građevine) komunalni se doprinos  
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2 obroka. Iznos prvog obroka ne može biti manji od obračunava po  m  tlocrtne površine građevine i 
2 20% ukupnog zaduženja za komunalni doprinos.iznosi 3,00 kn/m ).

Obvezniku plaćanja odobrit će se obročno plaćanje 

komunalnog doprinosa ukoliko kao osiguranje 

plaćanja dostavi jedno od sljedećih instrumenata C) Način i rokovi plaćanja 
osiguranja plaćanja (sukladno članku 121. Općeg 

poreznog Zakona, NN RH 127/00, 86/01 i 150/02 – Članak 7. 
pročišćeni tekst):

Visina komunalnog doprinosa izračunava 
- neopozivu garanciju banke ili druge se množenjem obujma građevine, odnosno tlocrtne 

financijske organizacije ovlaštene za površine građevine i jedinične vrijednosti 
3 obavljanje platnog prometa;komunalnog doprinosa po m građevine propisane 

- zalog vrijednosnih papira – vrijednosnica člankom 5. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina 
(vlasničkih i vjerovničkih) i tražbina nalazi.
(uključujući i tražbine po osnovi udjela u 

kapitalu);

- prijedlog za upis založnog prava na Članak 8.
nekretninama i pravima građenja;

- jamstvo druge osobe uz uvjet da osoba koja Obveznik plaća komunalni doprinos na 
vlastitim jamstvom osigurava naplatu temelju Rješenja koje donosi Jedinstveni upravni 
mora biti vlasnik imovine koja odgovara odjel općine Velika Kopanica u postupku po 
visini komunalnog doprinosa;zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti po 

primitku dokumentacije koju dostavlja tijelo 
Potvrdu o uplati komunalnog doprinosa, državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se 

odnosno prve rate komunalnog doprinosa prilikom može graditi.
utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog Akt na temelju kojeg se može graditi ne 
doprinosa obročnog plaćanja izdaje Jedinstveni može se izdati prije nego je izvršena uplata 
upravni odjel.komunalnog doprinosa ili kod obročne uplate 

Za obroke koji ne budu na vrijeme plaćeni, nakon izvršene uplate prvog obroka.
obračunava se zakonska zatezna kamata. 

Članak 9.
D. Uvjeti i razlozi djelomičnog ili potpunog 

oslobađanja od plaćanja komunalnog Obveznik komunalnog doprinosa može uz 
doprinosasuglasnost općine Velika Kopanica sam snositi 

troškove gradnje objekata i uređaja komunalne 
Članak 11. infrastrukture iz članka 2. ove Odluke, te mu se ti 

troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa 
Od plaćanja komunalnog doprinosa u pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s 

potpunosti se oslobađaju: općinom Velika Kopanica.

- Općina Velika Kopanica,

- HRVI Domovinskog rata u postotku Članak 10.
oštećenja,

- roditelji, udovice i djeca poginulih i Obveznik komunalnog doprinosa plaća 
nestalih hrvatskih branitelja, komunalni doprinos u cijelosti, i to u roku od 15 

- vjerske zajednice,dana po izdavanju rješenja o komunalnom 
- ustanove školskog obrazovanja,doprinosu ili najviše u 12 (dvanaest) jednakih 
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- ustanove zdravstvene i socijalne zaštite 15.

- registrirane udruge građana sa sjedištem na 

području općine Velika Kopanica

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o 

Članak 12. plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (¸¸Narodne novine¨, broj 28/10.) i čl. 

Od plaćanja komunalnog doprinosa u 32. Statuta općine Velika Kopanica  (Službeni 

potpunosti ili djelomično mogu se osloboditi vjesnik Brodsko-posavske županije br. 09/09 ), 

pravne i fizičke osobe na temelju posebne odluke Općinsko vijeće općine Velika Kopanica  na 35. 

Općinskog vijeća, ako Općinsko vijeće ocijeni da sjednici održanoj  11. rujna  2012. godine  donosi

je objekt koji se gradi od posebnog interesa za 

općinu Velika Kopanica ODLUKU

Članak 13. o koeficijentima za obračun plaće dužnosnika, 

službenika i namještenika u općini 

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za Velika Kopanica

slučaj oslobađanja od plaćanja komunalnog 

doprinosa  predviđaju se iz Proračuna općine 

Velika Kopanica. Članak 1.

III ZAVRŠNE ODREDBE Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za obračun 

plaće dužnosnika, službenika i namještenika u 

Članak 14. Jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika 

Kopanica  i Vlastitom pogonu.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju 

važiti odredbe Odluke o komunalnom doprinosu 

općine Velika Kopanica («Službeni vjesnik Članak 2.

Brodsko-posavske županije» br. 17/04.) i Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom Plaću dužnosnika, službenika i namještenika čini 

doprinosu općine Velika Kopanica («Službeni umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog 

vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 18/06). mjesta na koje je dužnosnik,  službenik ili 

namještenik raspoređen i osnovice za obračun 

Članak 15. plaće,  uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 

radnog staža, a najviše do 20%.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije». Članak 3.

OPĆINSKO VIJEĆE Osnovica za obračun plaće utvrđuje se 

OPĆINE VELIKA KOPANICA Kolektivnim  ugovorom  za  službenike  i  

namještenike u jedinicama lokalne i područne 

Klasa: 021-01/12-01/7 (regionalne)  samouprave, a ako nije određeno 

Urbroj: 2178/12-03-12-1 Kolektivnim ugovorom primjenjuje se osnovica za 

Velika Kopanica, 18. rujna 2012. obračun plaća kao za državne službenike i 

    namještenike.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Divić,dipl.ing.agr., v.r.
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Članak 4. objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije».

Osim prava na plaću iz članka 2. ove Odluke, 

dužnosnici, službenici i namještenici ostvaruju OPĆINSKO VIJEĆE

prava na ostala materijalna i druga prava iz radnog OPĆINE VELIKA KOPANICA

odnosa u sklada s pozitivnim propisima, općim 

aktima općine i kolektivnim ugovorom koji se Klasa:120-01/12-01/1

primjenjuje na državne službenike i namještenike. URBR: 2178/12-03-12-01

Naknada plaća i druga materijalna prava ne mogu Velika Kopanica, 11. rujna 2012. godine

biti manja od onih koje se priznaju državnim 

službenicima i namještenicima. Predsjednik 

Općinskog vijeća

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose: Ivan  Divić, dipl.ing.agr., v.r.

Radno mjesto          Koeficijent

Načelnik  općine      2,50

Zamjenik načelnika općine 1,60

Za pročelnika Jed. Upr. Odjela VSS 1,80 16.

Za pročelnika Jed. Upr. Odjela VŠS 1,40

Za administrativnog tajnika   SSS 1,06

Za referenta  za računov. i financije 1,06 Na temelju članka 32. Statuta općine 

Za komunalnog redara 1,00 Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-

Za komunalnog radnika 0,75 posavske županije“ br. 9/09), Općinsko vijeće 

općine Velika Kopanica na 34. sjednici održanoj 

13. srpnja 2012.godine, donosi:

Članak   5.

ODLUKU

Pojedinačna rješenja o plaći dužnosnika,  

službenika  i namještenika donijet će osoba o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj 

ovlaštena za donošenje tih rješenja, u roku od 30 reviziji  općine Velika Kopanica za 2011.g.

dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 1.

Članak 6.

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje usvaja Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji 

važiti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općine Velika Kopanica za 2011.godinu, koji je 

osnovicama za raspoređivanje plaća i drugih obavio Državni ured za reviziju u razdoblju 23. 

materijalnih prava djelatnika  zaposlenih u siječnja do 14. lipnja 2012.g.

Upravnom odjelu općine Velika Kopanica 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" Članak 2. 

br.1/2009)

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica 

obvezuje se da će se u budućem poslovanju 

Članak 7. pridržavati odredbi Zakona prema nalogu ureda za 

reviziju, te ispraviti navedene nepravilnosti u što 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana kraćem roku.  
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Članak 3. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom Obrtničke radove na izgradnji grobnica, 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- nadgrobnih spomenika i uređaja na grobovima 

posavske županije“. mogu izvoditi fizičke i pravne osobe, registrirane 

za obavljanje te djelatnosti koje su dužne izvođenje 

OPĆINSKO VIJEĆE obrtničkih radova pismeno prijaviti Jedinstvenom 

OPĆINE VELIKA KOPANICA upravnom odjelu općine Velika Kopanica prije 

izvođenja radova na groblju.

Klasa:400-01/12-01/1

Ur.broj:2178/012-03-12-5 Članak 3.

Velika Kopanica, 13. srpnja 2012.g.

Izvoditelj radova dužan je platiti 

PREDSJEDNIK jednokratnu naknadu za postavljanje spomenika, 

OPĆINSKOG VIJEĆA izgradnju grobnica, postavljanje okvira, pokrovnih 

Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r. i nadgrobnih ploča u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 4.

Izvođenje radova iz članka 3. ove Odluke 

može se započeti nakon uplate jednokratne 

17. naknade i odobrenja za izvođenje radova temeljem 

Rješenja.

Na temelju članka 32. Statuta općine Članak 5.

Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 9/09.) i članka 38. i 39. Naknada za izvođenje obrtničkih radova na 

Odluke o grobljima, Općinsko vijeće općine Velika grobljima prihod je Proračuna općine Velika 

Kopanica na svojoj 35. sjednici održanoj 11. rujna Kopanica i koristit će se za održavanje groblja i 

2012. godine donosi objekata na groblju.

ODLUKU Članak 6.

o visini i načinu plaćanja naknade Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

za izvođenje obrtničkih radova na grobljima dana objavljivanja u „Službenom- vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.

Članak 1. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

Ovom Odlukom propisuje se visina i način 

plaćanja naknade za izvođenje obrtničkih radova Klasa: 021-05/12-01/6

na grobljima koja se nalaze na području općine Urbroj: 2178/12-01-12-2

Velika Kopanica i u vlasništvu su općine Velika Velika Kopanica, 11. rujna 2012.

Kopanica u naseljima Velika Kopanica, Beravci, 

Divoševci, Kupina i Mala Kopanica. PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r.
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18. - nedomicilne osobe su osobe koje u 

trenutku smrti ili rezervacije grobnog 

mjesta nemaju prebivalište na području 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i općine Velika Kopanica.

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

novine” br. 33/01, 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.       Naknada iz stavka 1. ovog članka plaća se 

i 36/09.), članka 13. Zakona o grobljima („N.N.“. temeljem Rješenja o dodjeli grobnog mjesta u roku 

br. 19/98.), članka 32. Statuta općine Velika od 8 dana ili u roku od 8 dana od dana ukopa, 

Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske odnosno dana rezervacije.

županije“ br. 9/09.), i članka 32. i 33. Odluke o 

grobljima, Općinsko vijeće općine Velika 

Kopanica na svojoj 35. sjednici održanoj 9. rujna Članak 3.

2012. godine donijelo je

      Godišnja grobna naknada za korištenje 

ODLUKU grobnog mjesta na svim grobljima koja su u 

vlasništvu ili suvlasništvu općine Velika Kopanica 
2o visini i načinu plaćanja naknade utvrđuje se u iznosu od 10 kuna po m  grobnog 

kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne mjesta.
naknade       Godišnja grobna naknada plaća se jednom 

godišnje i to do 15. travnja tekuće godine temeljem 

Rješenja o grobnoj naknadi ili za nove korisnike 
Članak 1. odmah pri dodjeljivanju grobnog mjesta.

      Ovom se Odlukom propisuje visina i način 

plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na Članak 4.
korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne 

naknade za korištenje grobnog mjesta na grobljima       Naknade iz članka 2. i 3. ove Odluke prihod 
koji se nalaze na području općine Velika Kopanica i su Proračuna općine Velika Kopanica i koriste se u 
u vlasništvu su općine Velika Kopanica u naseljima svrhu održavanja groblja koja su u vlasništvu ili 
Velika Kopanica, Beravci, Divoševci, -Kupina i suvlasništvu općine Velika Kopanica. 
Mala Kopanica.   

Članak 5.
Članak 2.

      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
      Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 
neodređeno vrijeme utvrđuje se jednokratna Brodsko – posavske županije“.
naknada iskazana kako slijedi:

- Za domicilne osobe 100,00 kuna po m2 OPĆINSKO VIJEĆE
grobnog mjesta OPĆINE VELIKA KOPANICA

- Za nedomicilne osobe 500,00 kuna po m2 

grobnog mjesta Klasa: 021-05/12-01/6

Urbroj: 2178/12-01-12-3
      U smislu ove Odluke: Velika Kopanica, 9. rujna 2012.
- domicilne osobe su osobe koje u trenutku 

smrti ili rezervacije grobnog mjesta imaju PREDSJEDNIK 
prebivalište na području općine Velika OPĆINSKOG VIJEĆA:
Kopanica, Ivan Divić,dipl.ing.agr., v.r.
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19. Članak 3.

             Groblja na području općine Velika 

Na temelju članka 18. st. 1. Zakona o Kopanica u naseljima Velika Kopanica, Beravci, 

grobljima (“Narodne novine” br. 19/98, 50/12) i Divoševci-Kupina i Mala Kopanica, komunalni 

32članka 32. članka  Statuta općine Velika objekti u Beravcima i Velikoj Kopanici su u 

Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske vlasništvu općine Velika Kopanica.

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

Kopanica na 35. sjednici, održanoj 11. rujna 2012. 

godine,  donijelo je Članak 4.

ODLUKU              Groblje je ograđeni prostor zemljišta na 

kojem se nalaze grobna mjesta, prateće  građevine i 

o grobljima komunalna infrastruktura.

             Pratećim građevinama smatraju se 

mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, 

I. OPĆE ODREDBE prostorija za ispraćaj umrlih i slično.

Članak 1.

II.        NAČIN I UVJETI UPRAVLJANJA 

            Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način GROBLJIMA 

izgradnje, korištenje i upravljanje grobljima  koja 

su u vlasništvu ili suvlasništvu općine Velika Članak 5.

Kopanica, a posebice:

-    upravljanje grobljima,             Poslove upravljanja grobljima na području 

-   mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja općine Velika Kopanica obavlja Jedinstveni 

grobnih mjesta na korištenje, vremenski upravni odjel općine Velika Kopanica (dalje u 

razmaci ukopa i popunjena grobnih mjesta, tekstu: Uprava groblja).

te način ukopa nepoznatih osoba,  

-    održavanje i uređivanje groblja, te 

uklanjanje otpada, Članak 6.

-  uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod 

dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade             Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu 

za    korištenje grobnog mjesta, grobnih mjesta , uređenje, održavanje i  

-    način i uvjeti korištenja groblja, rekonstrukciju groblja (promjenu površine, 

-    pravila ponašanja na groblju. razmještaj putova i slično).

           O s i m  n a v e d e n i h  p o s l o v a ,  p o d  

upravljanjem grobljem podrazumijevaju se i:

Članak 2. -  pos lovi naplaćivanja naknade za 

dodijeljeno grobno mjesto i naknade za 

             Grobna mjesta su grobovi i grobnice korištenje groblja,

namijenjene za ukop umrlih osoba. -  poslovi vođenja grobnih očevidnika i 

             Korisnici grobnih mjesta su osobe kojima registra umrlih osoba,

je grobno mjesto, u skladu sa Zakonom i ovom -  drugi poslovi propisani zakonom i ovom 

Odlukom, dodijeljeno na korištenje, odnosno Odlukom.

ustupljeno, a nakon smrti tih osoba njihovi 

nasljednici.
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Članak 7. povećava se u širinu za 100 cm za svaku daljnju 

umrlu osobu.

            Uprava groblja dužna je voditi grobni  Izuzetno, dužina grobnog mjesta za dijete 

očevidnik i registar umrlih osoba u skladu s do 10 godina starosti može iznositi 200 cm, a širina 

odredbama Pravilnika o vođenju grobnog 100 cm.

očevidnika i registru umrlih osoba.

Članak 12.

Članak 8.

Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) u 

            Uprava groblja dužna je grobljem jednom stupcu iznosi najmanje 90 cm x 230 cm, u 

upravljati na način kojim se iskazuje poštovanje dva stupca najmanje 150 cm x 230 cm, a u tri stupca 

prema umrlim osobama koje u groblju počivaju. najmanje 220 cm x 230 cm. 

             Bruto dimenzija grobnice povećava se za 

15 – 30 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba 

III.       MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA zida.

I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA 

KORIŠTENJE

Članak 13.

Članak 9.

Uprava groblja može dodjeljivati na 

Za ukop umrlih osoba na grobljima su korištenje nova grobna mjesta, tj. mjesta na kojima 

predviđena grobna mjesta (zemljište) koja se nisu obavljani ukopi, grobna mjesta za koja je 

uređuju kao grobovi i grobnice i grobovi i grobnice utvrdila da su ih korisnici napustili i grobna mjesta 

za polaganje urni. koja su korisnici vratili, odnosno ustupili Upravi 

Na grobljima se mora osigurati prostor za groblja.

zajedničku grobnicu koja će služiti za smještaj 

posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih mjesta.

Članak 14.

Članak 10. Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev 

osobe koja prijavljuje ukop, kao i osobe 

Grobovi mogu biti pojedinačni ili zainteresirane za budući ukop (osiguranje grobnog 

obiteljski za ukop dvaju ili više pokojnika. mjesta).

Unutar jednog grobnog mjesta koje se Osoba koja prijavljuje ukop, dužna je u 

uređuje kao grob smije se ukopati samo jedan prijavi naznačiti tko će biti budući korisnik 

pokojnik, iznimno je dozvoljeno unutar jednog grobnog mjesta.

grobnog mjesta ukopati majku s djecom do 5 

godina starosti.

Članak 15.

Članak 11. Uprava groblja daje grobno mjesto na 

korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, te o 

Bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi tome donosi rješenje.

najmanje 120 cm x 220 cm. Dubina ukopnog mjesta Rješenje o dodjeli grobnog mjesta mora 

u zemljanim grobovima iznosi najmanje 180 cm, a naročito sadržavati:

razmak između grobnih mjesta mora iznositi -       podatke o korisniku grobnog mjesta (ime i 

najmanje 25 cm. Prostor obiteljskog groba prezime, očevo ime, oib, prebivalište i 
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adresu stanovanja), Korisnikom grobnog mjesta postaje se 

-       podatke o grobnom mjestu (grobno polje i danom upisa u očevidnik grobnih mjesta.

broj grobnog mjesta),

-       iznos i obvezu plaćanja naknade za 

dodijeljeno grobno mjesto, Članak 18.

-       obvezu plaćanja godišnje grobne naknade,

-       uvjete gubitka grobnog mjesta, odnosno Uprava groblja dužna je uskratiti promjenu 

prava korištenja grobnog mjesta, korisnika grobnog mjesta u grobnom očevidniku 

-       te po potrebi druge podatke. ukoliko dosadašnji korisnik nije podmirio svoju 

               obvezu plaćanja godišnje grobne naknade.

Pravo korištenja grobnog mjesta i ostali     

podaci iz rješenja unose se u grobne evidencije, a 

rješenje o dodjeli grobnog mjesta čuva se u arhivi IV.       VREMENSKI RAZMACI UKOPA U 

Uprave groblja. POPUNJENA GROBNA MJESTA

Članak 19.

Članak 16.

             Ukop u popunjeni grob može se obaviti po 

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije proteku najmanje 15 godina od zadnjeg ukopa.            

plaćena 10 godina smatra se napuštenim i može se              U napuštena grobna mjesta ukop se može 

ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon obaviti nakon proteka 15 godina od posljednjeg 

proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od 

odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u ukopa u grobnicu.

grobnicu.

Uprava groblja objavit će na oglasnim 

pločama groblja poziv prijašnjem korisniku Članak 20.

grobnog mjesta, koje se smatra napuštenim, da 

preuzme opremu i uređaje groba (nadgrobnu ploču,              Uprava groblja će prije dodjele napuštenog 

nadgrobni spomenik, znakove, ogradu groba i sl.), grobnog mjesta drugom korisniku premjestiti 

uz uvjet da prethodno uplati dužni iznos grobne ostatke preminulog iz napuštenog grobnog mjesta 

naknade sa zakonskim zateznim kamatama. u zajedničko grobno mjesto izrađeno za tu 

Prijašnji korisnik može preuzeti opremu i namjenu.

uređaje groba uz uvjet iz stavka 2. ovog članka u 

roku od 90 dana od dana objave poziva.

            V.  NAČIN UKOPA NEPOZNATIH 

OSOBA  

Članak 17.

Članak 21.

Pored osobe kojoj je kao korisniku 

dodijeljeno grobno mjesto na način propisan ovom              Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na 

Odlukom, korisnikom grobnog mjesta smatra se način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući 

osoba koja je pravo korištenja grobnog mjesta pri tom dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, 

stekla temeljem pravomoćnog rješenja o spol, datum smrti), na odgovarajući način.

nasljeđivanju iza korisnika, međusobnim Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na 

očitovanjem između nasljednika, ugovorom o dijelu groblja označenom Planom i rasporedom 

ustupanju zaključenim s korisnikom, te osobe koje korištenja grobnih mjesta kojeg odredbi Uprava 

su od ranije upisane kao korisnici u očevidnik groblja ili u zajedničku grobnicu.

grobnih mjesta.
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Ukop nepoznate osobe u smislu stavka 1. i Članak 24.

2. ovog članka obavit će se nakon što nadležna 

državna tijela obave odgovarajuće radnje i izdaju              Uprava groblja dužna je radnje iz članka 

odgovarajuća odobrenja prema mjesnim 26. ove Odluke obavljati kontinuirano na način da 

običajima, uz iskazivanje odgovarajućeg groblje bude uredno, a prostori, građevina i oprema 

poštovanja prema umrlome. u funkcionalnom smislu ispravni, uredni i čisti.

VI. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE Članak 25.

 GROBLJA TE UKLANJANJE

 OTPADA Osim redovnog održavanja groblja, 

  Uprava groblja dužna je brinuti i o investicijskom 

Članak 22. održavanju groblja.

              Groblja održava Uprava groblja.

Pod održavanjem groblja smatra se Članak 26.

održavanje i čišćenje zemljišta i putova na groblju, 

održavanje prostora i građevina za smještaj umrlih Pod investicijskim održavanjem groblja 

do ukopa i za ispraćaj umrlih, te uzgoj i održavanje podrazumijeva se pribavljanje potrebne 

zelenila. d o k u m e n t a c i j e  i  i z g r a d n j a  k o m u n a l n e  

infrastrukture (putovi, staze, vodovod, rasvjeta,  

ograde, objekti i ostalo).

Članak 23.

              Redovno održavanje groblja obavlja se u Članak 27.

skladu s godišnjim programom održavanja, a 

naročito obuhvaća sljedeće: Program investicijskog održavanja 

-      održavanje građevina – mrtvačnice, sastavni je dio godišnjeg programa gradnje objekta 

spremišta, ograde, komunalne infrastrukture.

-      održavanje glavnog križa, Sredstva za investicijsko održavanje 

-      orezivanje stabala i tuja, kao i dosađivanje osiguravaju se iz sredstava naknade za dodijeljeno 

novim nasadima, grobno mjesto, sredstava godišnje naknade za 

-      košnja travnatih površina, korištenje grobnih mjesta, naknade za postavljanje 

-      košnja i uređenje zakorovljenih površina, spomenika i grobnica, a ukoliko je to potrebno, i 

-     održavanje putova, staza i prostora ispred Proračuna općine.

mrtvačnice,

-     čišćenje staza, putova i prostora ispred 

mrtvačnice od snijega, Članak 28.

-     održavanje električnih instalacija, 

vodovodne mreže i drugih uređaja, O uređenju i održavanju grobnih mjesta 

-     skupljanje, odlaganje i odvoz otpada, (grobova i grobnica) dužni su brinuti se korisnici o 

              svom trošku.

Redovno održavanje iz stavka 1. ovog Uprava groblja dužna je nadzirati uređenje 

članka financira se iz sredstava godišnje naknade i održavanje grobnih mjesta od strane korisnika.

za korištenje grobnih mjesta i iz Proračuna općine 

Velika Kopanica.
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Članak 29. VII.      UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE 

NAKNADE KOD DODJELE 

               Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna GROBNIH  MJESTA I GODIŠNJE 

mjesta koja koriste uređivati na primjeren način, te NAKNADE ZA KORIŠTENJE 

održavati red i čistoću na način da ne oštete GROBNOG MJESTA

susjedna grobna mjesta, a otpad odložiti na za to 

određeno mjesto. Članak 32.

Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne 

održava red i čistoću grobnog mjesta, Uprava Za korištenje grobnih mjesta i pružanje 

groblja dužna je pismeno opomenuti korisnika, a grobnih usluga plaća se naknada.

ukoliko korisnik ne postupi ni po opomeni, Uprava Visinu naknade za korištenje grobnih 

groblja izvršit će čišćenje na trošak korisnika. mjesta na neodređeno vrijeme i visinu godišnje 

grobne naknade kao i upotrebu mrtvačnice i ostalih 

objekata na groblju utvrđuje Uprava groblja u 

Članak 30. skladu s uvjetima i mjerilima propisanim Odlukom 

Općinskog vijeća općine Velika Kopanica. 

Svaki grob, odnosno grobnica mora biti Visina naknade za korištenje grobnih 

označen prikladnim nadgrobnim znakom i mjesta i godišnja grobna naknada i naknada za 

natpisom. upotrebu mrtvačnice i ostalih objekata utvrđuje se 

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku prema veličini grobnog mjesta i prebivalištu 

i načinu uređenja grobnog mjesta pridržavajući se ukopane osobe.

Plana uređenja groblja i rasporeda i korištenja 

grobnih mjesta, te ove Odluke.

Kada se nadgrobni spomenici postavljaju Članak 33.

od materijala trajne vrijednosti, moraju po obliku i 

načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim Naknada za korištenje grobnog mjesta na 

običajima. neodređeno vrijeme plaća se prilikom dodjele istog 

Prije izgradnje nadgrobnog spomenika ili korisniku.

grobnica korisnik groba mora ishoditi odobrenje Godišnja grobna naknada plaća se jednom 

Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe istog. godišnje, i to do 15. travnja tekuće godine. 

Članak 31. VIII. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA

 GROBLJA

              O uklanjanju otpada s groblja brine Uprava 

groblja. Članak 34.

Uprava groblja dužna je na podesnim 

mjestima na groblju osigurati prostor za pravilno Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna 

odlaganje smeća, otpadaka, ostataka vijenaca i osoba koja je uz predočenje i predaju dozvole za 

slično, te odvoz i uklanjanje istog. ukop, a po potrebi i drugih isprava, prijavila ukop. 

Članak 35.

Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i 

zatražiti obavljanje ukopa posebnom pismenom 

prijavom, u kojoj mora naznačiti sljedeće podatke:

»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  15Strana:  1526



-     osobne podatke o podnositelju prijave – obavljanje te djelatnosti.

naručitelju ukopa, Izvođenje obrtničkih radova mora se 

-     osobne podatke o pokojniku, prethodno pismeno prijaviti Upravi groblja.

-     o grobnom mjestu na kojem se predlaže U prijavi se naročito mora naznačiti:

ukop, -     korisnika grobnog mjesta, odnosno 

-     o korisniku grobnog mjesta i plaćenoj naručitelja radova,

godišnjoj grobnoj naknadi, -       grobno mjesto na kojem će se radovi 

-     ukoliko je pokojnik bio korisnik grobnog obavljati,

mjesta podatke o nasljednicima. -       opis i vrsta radova koji će se izvoditi.

              

Ako pokojnik ili naručitelj ukopa nisu Za izvođenje radova izvoditelj plaća 

korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev naknadu za postavljanje spomenika i izgradnju 

naručitelja za dodjelu grobnog mjesta. grobnica.Visinu naknade utvrđuje Uprava groblja 

uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.

Uprava groblja dužna je u roku od osam 

Članak 36. dana odobriti, odnosno ne odobriti, izvođenje 

prijavljenih radova.

              Nakon podnošenja prijave Uprava groblja S izvođenjem radova može se započeti 

dužna je provjeriti podatke navedene u prijavi, te nakon što je Uprava groblja odobrila izvođenje i 

ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani zakonom i izvoditelj radova platio naknadu za postavljanje 

ovom Odlukom odobrava ukop na određenom spomenika

grobnom mjestu.

Ako pokojnik nije bio korisnik grobnog 

mjesta, Uprava groblja naručitelju izdaje rješenje o Članak 39.

korištenju grobnog mjesta.

Pri izvođenju radova iz prethodnog članka 

izvršitelji su dužni pridržavati se odredaba o radu 

Članak 37. na groblju, a naročito:

- radovi se moraju izvoditi na način da se do 

              Uprava groblja nema pravo uskratiti ukop najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na 

na određenom grobnom mjestu, ukoliko u groblju, a mogu se obavljati samo u radne 

postupku odobravanja pokopa utvrdi da pokojnik, dane,  u ljetnim mjesecima od 6-20 sati, a u 

kao bivši korisnik grobnog mjesta ili naručitelj kao zimskim mjesecima od 7-15 sati, nikako za 

korisnik grobnog mjesta, nisu platili godišnje vrijeme sprovoda, nedjeljom ili na dane 

grobne naknade. vjerskih blagdana,

U slučaju iz stavka 1. Uprava groblja - građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, 

izvršit će obračun zaostalih grobnih naknada, pijesak, cement, vapno i drugo) može se 

predložiti naručitelju da ih odmah plati, a ako držati na groblju samo kraće vrijeme koje 

naručitelj nije u mogućnosti odmah platiti, dužan je je neophodno za izvršenje radova i na način 

dati posebnu izjavu kojom se obvezuje izvršiti da se time ne ometaju ostali korisnici,

plaćanje zaostalih grobnih naknada. - u slučaju prekida radova, kao i poslije 

njihova završetka izvoditelj je dužan bez 

odlaganja radilište dovesti u prijašnje 

Članak 38. stanje,

- za prijevoz materijala potrebnog za 

Obrtničke radove na izgradnji grobnica, izvođenje radova na groblju, mogu se 

nadgrobnih spomenika i uređaja na grobovima koristiti samo oni putovi i staze koje odredi 

mogu izvoditi fizičke i pravne osobe registrirane za Uprava groblja.
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Uprava groblja zabranit će rad onom X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

izvoditelju radova koji započne s radom bez 

prethodne prijave, te koji se ne pridržava utvrđene Članak 41.

lokacije i drugih uvjeta za uređenje i izgradnju 

grobnih mjesta. Do ustrojavanja uprave groblja prema 

uvjetima i na način propisan posebnim propisom, 

poslove upravljanja grobljem privremeno će 

IX. KAZNENE ODREDBE obavljati izvršno tijelo općine Velika Kopanica i 

Jedinstveni upravni odjel općine Velika.

Članak 40.

Novčanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 Članak 42.

kuna kaznit će se za prekršaj korisnik ako krši 

odredbe članka 29. i 39. ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu danom 

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

kn kaznit će se za prekršaj fizička i pravna osoba posavske županije“.

ako krši odredbe članka 39. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 OPĆINSKO VIJEĆE

do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravne i OPĆINE VELIKA KOPANICA

fizičke osobe koje se ne pridržavaju odredbi iz 

članka 11. i 12. ove Odluke. Klasa: 021-05/12-01/6

Zahtjev za pokretanje prekršajnog Urbroj: 2178/12-01-12-1

postupka za prekršaje iz stavka 1., 2. i 3. ovog Velika Kopanica, 11. rujna  2012.g.

članka ovlaštena je pokretati uprava groblja i svaka 

fizička i pravna osoba koja ima pravni interes, a za PREDSJEDNIK 

prekršaje iz stavka 3. ovog članka ovlaštena je OPĆINSKOG  VIJEĆA 

pokretati općina Velika Kopanica, Brodsko- Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r.

posavska županija i tijelo državne uprave.
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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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