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75. Članak 2.

Provedba ove Odluke povjerava se 
Na temelju članka 29. Zakona o Upravnom vijeću Opće bolnice „Dr. Josip 

Benčević“ Slavonski Brod i ravnatelju Bolnice.ustanovama („NN“ br. 76/93, 24/97, 41/99 i 35/08) 
i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

Članak 3.br. 10/09 i 19/10) Županijska skupština na 22. 
sjednici, održanoj 12. srpnja 2012. godine, donosi

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

ODLUKU
Brodsko-posavske županije“.

o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Josip 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

Benčević“ Slavonski Brod za nabavu ugradbene 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

medicinske opreme za OHBP

Klasa: 021-01/12-01/91
Urbroj: 2178/1-01-12-1

Članak 1.
Slavonski Brod, 12. srpnja 2012.

Daje se suglasnost Općoj bolnici „Dr. Josip 
PREDSJEDNIK 

Benčević“ Slavonski Brod za nabavu ugradbene 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

medicinske opreme za Objedinjeni hitni bolnički 
Zvonimir Markotić, prof.,v.r.

prijem planirane vrijednosti u iznosu od 
1.537.500,00 kn.

ŽUPANIJA
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76. Ispravan je naziv Odluke „Odluka o 
davanju suglasnosti OB „Dr. Josip Benčević“ za 
dodatna ulaganja na OHBP“.

ISPRAVAK
TAJNICA

Odluke o davanju suglasnosti OB „Dr. Josip ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Benčević“ za dodatna ulaganja na OHBP i Slavica Bešlić, dipl.iur., v.r.
nabavu ugradbene medicinske opreme za 

OHBP

U Odluci o davanju suglasnosti OB „Dr. 
Josip Benčević“ za dodatna ulaganja na OHBP i 
nabavu ugradbene medicinske opreme za OHBP 
(Službeni vjesnik br. 9/12) pogrešno je unesen tekst 
„i nabavu ugradbene medicinske opreme.“
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OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK

2. ODLUKU

o  izmjenama  i  dopunama  Proračuna  općine  
Na  temelju  članka  43.  Zakona  o  Brodski  Stupnik  za  2012.  godinu

proračunu  (”Narodne  novine”  br.  87/08)  i  
članka  30.  Statuta  općine  Brodski  Stupnik  

Članak  1.(”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  
broj  8/09),  Općinsko  vijeće  općine  Brodski  

U  Proračunu  općine  Brodski  Stupnik  za  Stupnik  na  22.  sjednici  održanoj  24.  svibnja  
2012.  godinu  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-2012.  godine  donosi:
posavske  županije”  br.  21/11)  članak  1.  mijenja  
se  i  glasi:

»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  10Strana:  990



Članak  2.

Opći  dio  Proračuna  sadrži  prihode  i  primitke  po  vrstama,  te  rashode  i  izdatke  po  osnovnim  
namjenama  kako  slijedi:
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POSEBNI  DIO

Članak  3.

Rashodi  i  izdaci  Posebnog  dijela  Proračuna  općine  Brodski  Stupnik  mijenjaju  se  i  glase:
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Članak  4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  primjenjuje  se  od  1.  siječnja  2012.  godine
i  bit  će  objavljena  u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Klasa  :  400-06/12-01/02
Urbroj: 2178/03-02-12-1
Brodski  Stupnik,  24.  svibnja  2012.  godine

Predsjednik
Općinskog  vijeća
Nikola  Medved., v.r.
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3. I. 

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 
Na temelju članka 110. Zakona o usvaja Izvješće o izvršenju Proračuna općine 

Brodski Stupnik za 2011. godinu s prijedlogom proračunu (“N.N.” broj 87/08) i članka 30. Statuta 
Godišnjeg obračuna Proračuna.općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” broj 08/09) 
II.Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 

svojoj 22. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom godine, donosi

vjesniku Brodsko-posavske županije".

ZAKLJUČAK
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIKo usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna 
općine Brodski Stupnik za 2011. godinu s 

Klasa: 400-05/12-01/2prijedlogom Godišnjeg obračuna Proračuna  
Urbroj:2178/03-02-12-1
Brodski Stupnik, 24. svibnja 2012. godine 

Predsjednik  
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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Članak  4. 4.

Ovaj  Proračun  stupa  na  snagu  danom  
Na temelju članka 128 i 130. Zakona o donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  

proračunu (“N.N.” broj 87/08) i članka 30. Statuta 2012.  godine  i  bit  će  objavljen  u  „Službenom  
općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.
Brodsko-posavske županije” broj 08/09) 

OPĆINSKO  VIJEĆE Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK 22. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. godine, 

donijelo je
Klasa  : 400-06/11-01/7
Urbroj:  2178/03-02-11-1 GODIŠNJI  OBRAČUN 
Brodski  Stupnik,  28.  prosinca 2011.  godine

Proračuna općine Brodski Stupnik 
Predsjednik za 2011. godinu

Nikola  Medved., v.r.

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna općine Brodski 
Stupnik za 2011. godinu sastoji se od:

PRIHODI POSLOVANJA  
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE  
UKUPNI PRIHODI: 

2.548.794,47 
724.773,75 

3.273.568,22 
RASHODI POSLOVANJA  
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 
UKUPNI RASHODI: 

2.123.507,45 
811.231,00 

2.934.738,45 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK 338.829,77 

 

RAČUN PRIHODA I RASHODA

REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE 

MANJAK PRIHODA  -570.110,27 

 

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I 
ZADUŽIVANJA 

0,00 

IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 
ZAJMOVA 

0,00 

NETO ZADUŽIVANJE / FINACIRANJE 0,00 

 
VIŠAK/MANJAK + REZULTAT IZ PRETHODNE 
GODINE + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE  

-231.280,50 
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Članak 2. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Za 2011. godinu utvrđen je višak prihoda i 
Klasa: 400-05/12-01/2primitaka u iznosu od 338.829,77kuna, a što 
Urbroj:2178/03-02-12-2zajedno s prenesenim manjkom iz 2010. godine u 
Brodski Stupnik, 24. svibnja 2012. godine iznosu od 570.110,27 kuna čini  manjak prihoda u 

iznosu od 231.280,50 kuna.  
Predsjednik  

Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Članak 3.

Ostvarenje Proračuna općine Brodski 
Stupnik za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine 
bilo je, kako slijedi:

5.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti 

od 3.273.568,22 kuna što predstavlja 91,98% 
Na temelju članka  110. Zakona o proračunu godišnjeg planiranog iznosa.

(«Narodne novine» br. 87/08), članka 83. stavka 2. 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti 
računskom planu («N.N.»broj 27/05 i 127/07) i od 2.934.738,45 kuna što predstavlja 98,18% 
članka 30.Statuta općine Brodski Stupnik godišnjeg plana.
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 
08/09), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na Razlika između ostvarenih prihoda i 
svojoj 22. sjednici  održanoj 24. svibnja  2012. izvršenih izdataka Proračuna općine Brodski 
godine, donijelo jeStupnik za 2011. godinu iznosi 338.829,77 kuna što 

predstavlja pozitivan financijski rezultat, odnosno 
ODLUKUvišak  prihoda nad rashodima.

o raspodjeli rezultata poslovanjaPreneseni manjak iz prethodnih godina 
Proračuna općine Brodski Stupnik iznosi 570.110,27 kuna, što zajedno s viškom 

za 2011. godinuprihoda tekuće godine čini ukupan manjak prihoda u 
iznosu od 231.280,50 kuna.

Članak 1.

Višak prihoda poslovanja u 2011. godini u Članak 4.
iznosu od 2.867,54 kune raspoređuje se za pokriće 
manjka prihoda od nefinancijske imovine.Izvješće o ostvarenim prihodima i 

izvršenim izdacima Proračuna općine Brodski 
Članak 2.Stupnik za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine 

po vrstama prihoda i primitaka, odnosno rashoda i 
Ova Odluka stupa na snagu danom izdataka, te po ekonomskoj, organizacijskoj i 

donošenja.funkcijskoj klasifikaciji sastavni su dio Godišnjeg 
obračuna Proračuna.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Članak 5. Klasa:400-05/12-01/2
Urbroj:2178/03-02-12-3

Ovaj Godišnji obračun Proračuna općine Brodski Stupnik, 24. svibnja 2012.godine
Brodski Stupnik za 2011. godinu objavit će se u 
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”. Predsjednik 

Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.
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6. 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj 
klasifikaciji, 

4. Izvještaj o novčanim tijekovima,
Na temelju članak 110. Zakona o proračunu 5. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i 

(“N.N.” broj 87/08) i članka 30. Statuta općine obujmu imovine i obveza,
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko- 6. Izvještaj o obvezama,
posavske županije” broj 08/09) Općinsko vijeće 7. Bilješke  
općine Brodski Stupnik na svojoj 22. sjednici 
održanoj 24. svibnja  2012. godine, donosi

II.
ODLUKU

Obrasci financijskih izvještaja nalaze se u 
o usvajanju financijskih izvještaja  Proračuna prilogu i čine sastavni dio Odluke.

općine Brodski Stupnik za 2011. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

I. 

Klasa: 400-05/12-01/2
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik Urbroj:2178/03-02-12-4

usvaja Izvješće i financijske izvještaje o izvršenju Brodski Stupnik, 24. svibnja 2012. godine 
Proračuna općine Brodski Stupnik za 2011. godinu i 
to: Predsjednik  

Općinskog vijeća
1. Bilanca, Nikola Medved, v.r.
2. Izvještaj o prihodima i rashodima, 

primicima i izdacima,
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7.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 
svojoj 22. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. godine, donosi 

IZVJEŠĆE
 

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
  na području općine Brodski Stupnik za 2011. godinu

Članak 1. 

            Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brodski Stupnik u 
2011.g. utrošeno je: 476.190,72 kuna, kako slijedi:

1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

2. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

3. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU  PITKOM VODOM
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2011. Ostvarenje   
- Uređenje trga i izgradnja parkirališta pored zgrade 

Društvenog doma u Brodskom Stupniku  
  

47.000,00 
 
 

46.682,19 
 
 

UKUPNO: 47.000,00 46.682,19 
 

OPIS Plan za 2011. Ostvarenje   
Izgradnje nerazvrstanih cesta na području Općine 
Brodski Stupnik  
- A.G.Matoša              
- Slavonska ulica - izrada projektne dokumentacije 
 
Izgradnja ugibališta U Starom Slatiniku     

150.000,00 
 
 
 
 

24.000,00 

 
 

133.676,68 
15.867,00 

 
23.791,64 

UKUPNO: 174.000,00 173.335,32 

 

OPIS Plan za 2011. Ostvarenje  
Izgradnja magistralnog vodovoda Stupnik-Kuti (do 
gospodarske zone) 

106.000,00 105.464,87 

UKUPNO: 106.000,00 105.464,87 
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4. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I 
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

5. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE ZONE 
             «RIŽINO POLJE» BRODSKI STUPNIK  

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Članak 2.

                   Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Brodski Stupnik za 2011. godinu objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa:400-05/12-01/2
Urbroj:2178/03-02-12-5
Brodski Stupnik, 24. svibnja 2012. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

OPIS Plan za 2011. Ostvarenje   
- Izgradnja II fazu odvodnje otpadnih voda  124.000,00 123.078,91 
UKUPNO: 124.000,00 123.078,91 
 

OPIS Plan za 2011. Ostvarenje   
Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone 
«Rižino polje» u Općini Brodski  
 

 
28.000,00 

 

 
27.629,43 

 
UKUPNO: 28.000,00 27.629,43 
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8.

Na temelju  članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 08/09), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 22. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. godine, 
donosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik za 2011. godinu 

Članak 1.

Ovim Programom utrošeno je za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik u iznosu od 296.073,33 kuna po aktivnostima:

I. AKTIVNOST: TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE:

II. AKTIVNOST: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA:

III. AKTIVNOST: NABAVKA OPREME ZA DRUŠTVENE DOMOVE 

Red. 
broj 

Opis Planirano Ostvareno 

1. Rashodi za utrošenu električnu energiju po objektima 
(električna energija, plin) 

14.250,00 13.546,26 

2. Rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje (domovi). 

2.000,00 1.952,59 

3. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 109.200,00 109.207,84 
4. Usluge tek. i  invest. održavanja – stanovi i MO 13.000,00 12.810,51 
4. Komunalne usluge (odvoz smeća i dr.) 2.200,00 2.059,28 
5. Osiguranje objekata i opreme 5.400,00 5.376,25 
6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rashodi za 

slivnu vodnu naknadu) 
38.000,00 37.976,97 

 Ukupno: 184.050,00 182.929,70 
 

Red. 
broj 

Opis Planirano Ostvareno 

2. Dom u Brodskom Stupniku 108.100,00 108.050,26 
 Ukupno: 108.100,00 108.050,26 

 

Red. 
broj 

Opis Planirano Novi plan 

1. Oprema za Društvene domove na području Općine 4.700,00 4.693,37 
2. Djela likovnih umjetnika  400,00 400,00 
 Ukupno: 5.100,00 5.093,37 
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Članak 2. 

           Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Klasa: 400-05/12-01/2
Urbroj:2178/03-02-12-6
Brodski Stupnik, 24. svibnja 2012. godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.

9.

Na temelju stavka 1. članka  28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”  broj 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11 ) i članka 30. Statuta općine Brodski  
Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”  broj 08/09), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 
na 22. sjednici  održanoj 24. svibnja 2012. g. donijelo je 

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  
iz  članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u  2011. godini

Članak 1.

        Ovim Programom utrošeno je za održavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini 319.651,77 kuna, kako 
slijedi:

I. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

Red.br. Naziv Novi plan  
1. Materijal za tekuće održavanje nerazvrstanih 

cesta                                                 
500,00 480,53 

2. Materijal za tekuće odražavanje poljskih 
putova   

500,00 197,60 

3. Materijal za tek. održavanje javnih površina  27.000,00 26.602,36 
4. Usluge održavanja nerazvrstanih cesta  45.000,00 44.989,71 
5. Usluge tekućeg održavanja poljskih putova  2.200,00 2.154,02 
6. Usluge tekućeg održavanja javnih površina  7.500,00 7.262,04 
7. Usluge tekućeg održavanja kanala u polju, 

brdu  
2.500,00 2.460,00 

Ukupno: 85.200,00 84.146,26 
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II. Održavanje groblja 

III. Javna rasvjeta

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa:400-05/12-01/2
Urbroj:2178/03-02-12-7
Brodski Stupnik, 24. svibnja 2012. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r.

Red.br. Naziv Novi plan Ostvareno 
1. Održavanje groblja (materijal)  3.100,00 3.075,00 

Ukupno:  3.100,00 3.075,00 
 

Red.br. Naziv Novi plan  
1. Izmjena  i popravci rasvjetnih tijela za 

područje općine (materijal) 
150,00 110,15 

2. Izmjena  i popravci rasvjetnih tijela za 
područje općine (usluge) 

25.000,00 24.766,75 

3. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 210.000,00 207.553,61 
Ukupno:  235.150,00 232.430,51 
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10.

Na temelju  članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 08/09), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 22. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. godine, 
donosi 

IZVJEŠĆE  

 o ostvarenju  Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma 
općine Brodski Stupnik za 2011.g. 

Članak 1. 

Programom razvoja  gospodarstva i ruralnog turizma na području općine Brodski Stupnik po 
aktivnostima u 2011. godini utrošeno je 197.728,88 kuna, kako slijedi:

I. PROGRAM GOSPODARSTVA  

AKTIVNOST: Promidžba gospodarstva   

AKTIVNOST: Poticanje malog i srednjeg poduzetništva    

AKTIVNOST: Sufinanciranje lokalne akcijske grupe (LAG-a)     

AKTIVNOST: Prostorno planiranje     

II. PROGRAM RAZVOJA RURALNOG TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE 

      AKTIVNOST: Izgradnja biciklističkih staza  stupničkih brda i vidikovaca   

Red.br. Naziv Plan za 2011. Ostvarenje 
1.  Usluge promidžbe i informiranja 1.400,00 1.307,50 

 Ukupno: 1.400,00 1.307,50 
 

1.  Subvencije obrtnicima malim i srednjim 
poduzetnicima 

64.000,00 63.298,00 

 Ukupno: 64.000,00 63.298,00 
 

1.  Sufinanciranje LAG-a  14.000,00 14.000,00 
 Ukupno: 14.000,00 14.000,00 

 

1. Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Općine 
Brodski Stupnik  

50.000,00 50.000,00 

 Ukupno: 50.000,00 50.000,00 
 

Red.br. Naziv Plan za 2011. Ostvarenje 
1. Izgradnja lovačke kuće  u Starom Slatiniku  

 
35.000,00 

 
34.112,23 

 
2. Izgradnja vinskih i biciklističkih cesta te šetnica s 

odmorištima (vidikovcima) 
35.500,00 35.011,15 

 Ukupno: 70.500,00 69.123,38 
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Članak 2. 

          Izvješće o ostvarenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Klasa: 400-05/12-01/2
Urbroj:2178/03-02-12-8
Brodski Stupnik,  24. svibnja 2012. godine
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.

11.

Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 08/09), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 22. sjednici održanoj 24. svibnja  2012. godine,  
donijelo je

 
IZVJEŠĆE

  
o ostvarenju  Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 

općine Brodski Stupnik za 2011. godinu

Članak 1.

Programom socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2011. godinu 
izdvojeno je  131.967,73 kuna.

1. POMOĆI SAMCIMA I OBITELJIMA 

Red. 
broj 

Naziv programa Planirano 
2011. 

Ostvareno  

1.  Pomoć obiteljima za novorođenčad   28.000,00 27.000,00 
2.  Pomoć obiteljima i kućanstvima (troškova stanovanja, 

jednokratne novčane pomoći, sahrane i sl.) 
29.100,00 25.937,19 

3.  Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za uzdržavanje  25.000,00 24.700,00 
4.  Pomoć u naravi 2.000,00  
5.  Pomoć u plaćanju školske kuhinje 4.500,00 4.465,00 
6.  Poklon paketići za Sv. Nikolu  3.100,00 3.100,00 

 Ukupno: 86.600,00 85.202,19 
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2.   SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA  I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

3.    TROŠKOVI  ZA RAD AMBULANTE OPĆE MEDICINE U BRODSKOM STUPNIKU

4.  ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI 

Članak 2. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa: 400-05/12-01/2
Urbroj:2178/03-02-12-11
Brodski Stupnik,  24. svibnja 2012. godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r.

Red. 
broj 

Naziv programa Planirano 
2011 

Ostvareno 

1. Crveni križ                 3.000,00 3.000,00 
2.  Udruga slijepih 1.000,00 1.000,00 
3. Ostale tekuće donacije 2.000,00 2.000,00 
4.  Centar za prevenciju 1.000,00 0,00 
 Ukupno: 7.000,00 6.000,00 

 

Red. 
broj 

Naziv programa Planirano 
2011 

Ostvareno 

1. Za funkcioniranje rada ambulante opće medicine u 
Brodskom Stupniku (materijal za čišćenje, energija, 
telefon  – usluge čišćenja) 

20.100,00 19.984,69 

 Ukupno: 20.100,00 19.984,69 
 

Red. 
broj 

Naziv programa Planirano 
2011 

Ostvareno 

1. Deratizacija i dezinsekcija na području općine Brodski 
Stupnik  -  jedno deratizacija godišnje 

20.800,00 20.780,85 

 Ukupno: 20.800,00 20.780,85 
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12.

Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 08/09) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 22. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. 
godine, donijelo je 

IZVJEŠĆE
 

o izvršenju Programa  javnih potreba u području 
društvenih djelatnosti za 2011. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u području društvenih djelatnosti  u 2011. godini utrošeno je 345.922,41 
kuna, kako slijedi: 

1. PROGRAM PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG ODGOJA:
AKTIVNOST: Predškolski odgoj I igraonica 

AKTIVNOST: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

2. PROGRAM KULTURE                                                         
      AKTIVNOST:  OBNOVA POVIJESNIH GRAĐEVINA 

AKTIVNOST: NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRODSKI STUPNIK

Red.br. Naziv Plan za 2011. Ostvarenje 
1. Program igraonice   14.000,00 13.611,67 
2. Programa «male škole» putem Dječjih vrtića 10.500,00 11.000,00 
3. Nabavku didaktičkog materijala za igraonicu 2.600,00 2.578,46 
 Ukupno: 27.100,00 27.190,13 

 

1. Sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca   58.500,00 47.943,58 
 Ukupno 58.500,00 47.943,58 

 

1. Obnove «Stare škole» za potrebe rada knjižnice, 
čitaonice i igraonice 

67.000,00 64.092,25 

 Ukupno: 67.000,00 64.092,25 
 

1. Troškove uredskog materijala 400,00 202,95 
2. Angažiranja djelatnika u knjižnici (putem ugovora o 

djelu i studentskog servisa 
5.000,00 4.877,43 

3. Nabavka knjižnog fonda 12.000,00 11.024,50 
 Ukupno: 17.400,00 16.104,88 
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3. PROGRAM: POMOĆI UDRUGAMA U KULTURI, TEHIČKOJ KULTURI I PROMICANJU 
RAZVOJA TURIZMA 

4. PROGRAM : MANIFESTACIJE - OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DOGAĐANJA 

5. PROGRAM: ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA I POMOĆ ŠPOTRTSKIM 
UDRUGAMA

6. PROGRAM: POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA 

1. KUD  «ZRINSKI» BRODSKI STUPNIK 15.000,00 15.000,00 
2. PUČKA PJEVAČKA SKUPINA  

«VESELI SLATINIČANI» 
8.000,00 8.000,00 

3. ZAVIČAJNO DRUŠTVO STARI SLATINIK 8.000,00 8.000,00 
4. UDRUGA «EKO-ETNO» SELO LOVČIĆ 5.000,00 5.000,00 
5. ZLATOVEZILJE BRODSKI STUPNIK 4.000,00 4.000,00 
6. UDRUGA «SPRETNE RUKE» 4.000,00 3.200,00 
7. UDRUGA KORISNIKA BEŽIČNIH SUSTAVA 

BS WIRELESS» 
3.000,00 3.000,00 

Ukupno Udruge: 47.000,00 46.200,00 
 

1. Dan državnosti   
2. Dan Općine  - 10. rujna 14.700,00 14.594,29 
3. «Stupnička berba grožđa» 10.000,00 10.000,00 
4. Dan Svih svetih   2.000,00 1.965,00 
5. Memorijalni turnir  

«Neven i Mijo» 
5.000,00 5.000,00 

 Ukupno za manifestacije: 31.700,00 31.559,29 
 

1. NK «SVAČIĆ» Stari Slatinik     24.000,00 24.000,00 
2. NK «SLAVONAC» Brodski Stupnik 17.500,00 17.500,00 
3. Škola nogometa – NK 5.000,00 5.000,00 
4. Šport. nepr. Danska organizacija 7.500,00 7.500,00 
4. Košarkaški klub «STUPNIK» 3.000,00 3.000,00 
5. Šahovski klub «ZRINSKI» Stari Slatinik 2.500,00 2.500,00 
6. L.J. «DUB» Brodski Stupnik i Stari Slatinik  4.000,00 4.000,00 
7. Kinološka udruga 2.000,00 2.000,00 
8. Investicijsko održavanje  12.000,00 11.813,28 

Ukupno Program održavanja i pomoći: 77.500,00 77.313,28 
 

1. Župna zajednica «Sv. Ilije» Brodski Stupnik    12.000,00 12.000,00 
2. Župna zajednica - filijala St. Slatinik -Sv. Josip 10.000,00 10.000,00 
3. Župna zajednica Bučje – filijala Lovčić 7.000,00 7.000,00 
4. Župna zajednica Odvorci – filijala Krajačići 0,00 0,00 
5. Izgradnja-rekonstrukcija kapelice St.Slatinik 

(raskršće) 
4.000,00 3.813,00 

6. Izgradnja križnog puta Kućište  3.000,00 2.706,00 
Ukupno vjerskim zajednicama  36.000,00 35.519,00 
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Članak 2.

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

    OPĆINSKO VIJEĆE 
    OPĆINE BRODSKI STUPNIK

 
Klasa: 400-05/12-01/2
Urbroj:2178/03-02-12-10
Brodski Stupnik, 24. svibnja 2012. godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.

13.

Na temelju  članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 08/09), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 22. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. godine, 
donosi 

IZVJEŠČE
  

o ostvarenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane 
općine Brodski Stupnik za 2011. godinu 

Članak 1.

Ovim Programom utrošeno je 119.502,00 kuna po aktivnostima kako slijedi:

I.   AKTIVNOST: Vatrogastvo

II.  AKTIVNOST: Plan zaštite i spašavanja   

Red. 
broj 

Opis Planirano Ostvarenje 

1. Tekuće donacije – Hrvatska gorska služba spašavanja 5.000,00 0,00 
2. Tekuće donacije – Vatrogasna zajednica općine Brodski 

Stupnik  
66.000,00 66.000,00 

 Ukupno: 71.000,00 66.000,00 
 

Red. 
broj 

Opis Planirano Ostvarenje 

1. Izrada plana zaštite i spašavanja (II. obrok) 12.300,00 12.300,00 
 Ukupno: 12.300,00 12.300,00 
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III.  AKTIVNOST: Elementarna nepogoda    

Članak 2. 

            Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Klasa: 400-05/12-01/2
Urbroj:2178/03-02-12-9
Brodski Stupnik, 24. svibnja  2012. godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.

Red. 
broj 

Opis Planirano Novi plan 

1. Naknada štete za element. nepogode  41.200,00 41.202,00 
 Ukupno: 41.200,00 41.202,00 
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14. 15.

Na temelju  članka 65. Zakona o šumama Na  temelju odredbe članka 3. stavak 2. 
Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava («N.N.» broj 104/05) i članka  30. Statuta općine 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg Brodski  Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu posavske županije”  broj 08/09) Općinsko vijeće 
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake općine Brodski Stupnik na svojoj 22. sjednici 
(«Narodne novine» broj 45/09) i članka 30. Statuta 

održanoj 24. svibnja  2012. godine, usvaja 
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» broj 8/09), Općinsko 

IZVJEŠĆE
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 22. sjednici 
održanoj 24. svibnja 2012. godine, donijelo je 

o izvršenju Programa  utroška sredstava
 šumskog doprinosa za 2011. godinu IZVJEŠĆE 

o korištenju sredstava ostvarenih  od prodaje, 
Članak 1. zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
                  Sredstva  šumskog doprinosa za 2011. koncesije za  ribnjake na području općine 
godinu planirana su u iznosu od 49.100,00 kuna, a Brodski Stupnik 
ostvarena su u iznosu od 49.088,93 kuna i utrošena 
za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno 
Programu građenja objekata i uređaja komunalne Sredstva ostvarena od prodaje, zakupa, 
infrastrukture na području općine Brodski Stupnik. dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 
ribnjake na području općine Brodski Stupnik u 2011. 

Članak 2. godini u iznosu od 79.433,04 kuna utrošena su za 
financiranje programa uređenja zemljišta i ruralne 

       Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom infrastrukture na području općine Brodski Stupnik, 
vjesniku Brodsko-posavske županije”. kako slijedi:

OPĆINSKO VIJEĆE 1. program katastarsko-geodetske izmjere 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK zemljišta,   

2. sređivanje zemljišnih knjiga,
Klasa: 400-05/12-01/2 3. za podmirenje dijela stvarnih troškova u 
Urbroj:2178/03-02-12-12 s v e z i  s  p r o v e d b o m  Z a k o n a  o  
Brodski Stupnik, 24. svibnja 2012. godine       poljoprivrednom zemljištu,

4. program uređenja ruralnog prostora kroz 
Predsjednik i z g r a d n j u  i  o d r ž a v a n j e  r u r a l n e  

Općinskog  vijeća infrastrukture koja je  u funkcij i  
Nikola Medved, v.r. poljoprivredne proizvodnje i akvakulture, 

te poboljšanje komunikacijskih veza sela i 
zaseoka popravkom i izgradnjom putne i 
kanalske mreže,

                                                                               
II.

Ova Izvješće objavit će se u "Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije".  
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Klasa: 320-01/12-01/2 Klasa: 351-01/12-01/10
Urbroj:2178/03-02-12-1 Urbroj:2178/03-02-12-2
Brodski Stupnik, 24. svibnja  2012.g. Brodski Stupnik, 24. svibnja 2012.g. 

Predsjednik PREDSJEDNIK 
Općinskog vijeća OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r. Nikola Medved, v.r.

16.
Temeljem  čl. 42.  Statuta  općine  Brodski  

Stupnik  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
Temeljem čl. 11. st. 4 Zakona o otpadu ( županije”  broj  08/09),  općinski  načelnik  donosi

Narodne novine br. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09 ) i  
čl. 30. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni IZVJEŠĆE
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 08/09), 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na o  izvršenju  Plana  gospodarenja  otpadom  na  
svojoj 22. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2012.g, području  općine  Brodski  Stupnik  
donosi  u  2011.  godini

ODLUKU
I. UVOD

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom  na području općine Gospodarenje  otpadom  je  zakonska  

Brodski Stupnik za 2011. god. obveza  jedinice  lokalne  samouprave.  Temeljne  
odredbe  gospodarenja  otpadom  sadržane  su  u  :

Članak 1. - Zakonu  o  komunalnom  gospodarstvu  
(NN RH 36/95,  70/97,  28/99,  57/00,  129/00, 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana 59/01,  26/03-proč. tekst,  82/04,  178/04,  38/09,  
gospodarenja otpadom na području općine Brodski 79/09)
Stupnik za 2011. godinu  koji je ovom tijelu podnio 
općinski načelnik. - Zakonu  o  otpadu  (NN RH  178/04,  

 111/06,  06/08,  87/09)  i  pripadajućim  
pravilnicima

Članak 2.
- Planu  gospodarenja  otpadom  RH 2007-

Izvještaj iz članka 1. ove Odluke je sastavni 2015  (NN RH 85/07)
dio ove Odluke.

- Planu  gospodarenja  otpadom  u  Brodsko-
posavskoj  županiji,

Članak 3.
- Strategiji  gospodarenja  otpadom  RH  

Ova će se Odluka objaviti u "Službenom (NN  RH 130/05).
vjesniku Brodsko-posavske županije". 

Sukladno  navedenim  zakonskim  
odredbama,  a u  svrhu  uspostave  cjelovitog  
sustava  gospodarenja  komunalnim  otpadom,  na  
sjednici  Općinskog  vijeća  općine  Brodski  
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Stupnik,  održanoj  12. 12. 2011. godine,  uvojen  je  djelatnosti  nastoji  riješiti  putem  svojih  
Plan  gospodarenja  otpadom  općine  Brodski  zaposlenika.
Stupnik  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije”  broj  17/11). Općina  Brodski  Stupnik  nije  koristila  

sredstva  Fonda  za  zaštitu  okoliša  i  energetsku  
učinkovitost  za  sanaciju  odlagališta  komunalnog  

II. Postojeće  stanje  gospodarenja  otpadom otpada.
za  područje  općine  Brodski  Stupnik

Mogućnost  odvojenog  skupljanja  otpada  
Dana  1.  travnja  2008. g.  općina  Brodski  za  građane  ne  postoji  jer  za  sada  koriste  jednu  

Stupnik  je  zaključila  Ugovor  o  koncesiji  za  kantu.
skupljanje  i  odvoz  komunalnog  otpada  s  
područja  općine  Brodski  Stupnik  s  tvrtkom  Lokacije  za  reciklažna  dvorišta  planira  
„Jakob  Becker” d.o.o.,  Vrbskih  žrtava 33,  Gornja  se  Izmjenama i  dopunama  Prostornog  plana  
Vrba,  na  rok  od  5  godina. uređenja  općine  Brodski  Stupnik  čije  je  

donošenje  u  tijeku  s  lokacijom  na  Gospodarskoj  
7.  ožujka  2011.  godine,  Općinsko  vijeće  zoni  „Rižino  polje”.

donijelo  je  Odluku  o  prihvaćanju  nacrta  
Sporazuma  o  zajedničkoj  izgradnji  i  korištenju  Lokacija  za  odlaganje  građevinskog  
županijskog  centra  za  gospodarenje  otpadom  otpada  određena  je  u  Starom  Slatiniku  na  k.č.br. 
Brodsko-posavske  županije,  a  u  svrhu  uspostave  1621 k.o.  Stari  Slatinik.
cjelokupnog  sustava  gospodarenja  otpadom.

Za  provedbu  mjera  postupanja  s  
Prema  izvještajim  s  terena,  utvrđeno  je  otpadom  stanovništvo  se  potiče  i  obavještava  

da  su  gotovo  sva  domaćinstva  i pravne  osobe  putem  obavijesti,  letaka,  Biltena  i  sl.
preuzeli  posude  za  otpad.  Za  one  koji  to  nisu  
učunili  poduzet  će  se  mjere  kako  bi  cjelokupno  Može  se  reći  da  je  komunalni  otpad  na  
stanovništvo  bilo  obuhvaćeno  uslugom  odvoza  području  općine  Brodski  Stupnik  riješen  na  
komunalnog  otpada. zadovoljavajući  način,  a  nadzor  neuređenih  

odlagališta  prati  se  putem  djelatnika  Vlastitog  
Dva  puta  godišnje  (travanj  ili  svibanj  i  pogona  (službe)  i  redara.

rujan  ili  listopad)  koncesionar  odvozi  krupni  
otpad,  a  o  terminu  odvoza  stanovništvo  će  biti  Napominjem, da  potpisivanjem  ugovora  o  
na  vrijeme  obaviješteno. pristupanju  Hrvatske  Europskoj  uniji,  Republika  

Hrvatska  se  obvezala  smanjiti  količine  
Što  se  tiče  deponija,  one  su  tijekom  biorazgradivog  komunalnog  otpada.

2011.  godine  povremeno  čišćene  i  sanirane,  te  s  
njima  nije  bilo  problema  jer  se  uglavnom  Prema  uputama  Ministarstva nužno  je  
poštuju  zabrane  stavljene  na  natpisne  ploče. započeti  s  potrebnim  pripremama  uspostave  

sustava  odvojenog  skupljanja  i  obrade  biološki  
Plan  za  naredno  razdoblje  vezan  je  za  razgradivog  otpada  (biootpad)  i  obrade  

gospodarenje  otpadom - planira  se  uspostava  građevnog  otpada  na  svom  području.
sustava  odvojenog  skupljanja  i  obrade  biološki  
razgradivog  otpada  kao  i  obrada  građevinskog  Klasa  :  351-01/12-01/10
otpada. Urbroj: 2178/03-01-12-1

Brodski  Stupnik,  18.  svibnja  2012. g.
Općina  Brodski  Stupnik  nema  lokaciju  

za  službeno  odlagalište  otpada  iz  razloga  što je Općinski  načelnik
odvoz  komunalnog  otpada  povjeren  Petar  Lovinčić, v.r.
koncesionaru,  tvrtki  „Jakob  Becker” d.o.o.,  
Gornja  Vrba.

Divljih  odlagališta  na  području  općine  
uglavnom  nema,  osim  na  nekim  mjestima,  nešto  
tek  malo  zamjetno,  a  što  Služba  komunalnih  
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17. Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena 
cestovna površina u naselju koja nije razvrstana u 
javnu cestu. 

Temeljem članka 2. i 3. Zakona o Seoskim putem, u smislu ove Odluke, smatra se 
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. izgrađena površina što prolazi kroz naselje ili 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, povezuje dva ili više naselja i koja nije razvrstana u 
38/09, 79/09, 153/09. i 49/11), Zakona o cestama javnu cestu. 
(„Narodne novine“ br.84/11) i članka 30. Statuta Poljski put je površina koja se koristi za pristup 
općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan 
Brodsko-posavske županije» br. 08/09), Općinsko je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi. 
vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 22. Drugim nerazvrstanim javnim prometnim 
sjednici održanoj 24. svibnja 2012. godine, donosi površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se 

površine za promet u mirovanju-parkirališta, 
ODLUKU pješačke staze, pješački trgovi, pristupne ceste do 

industrijskih i drugih objekata što se koriste i za 
o nerazvrstanim cestama na području javni promet i slično. 

općine Brodski Stupnik  

II. DIJELOVI NERAZVRSTANE CESTE 
I. OPĆE ODREDBE JESU 

Članak 1. Članak 3.

Ovom Odlukom uređuje se korištenje, održavanje, Nerazvrstanu cestu čine: 
zaštita, rekonstrukcija, građenje i financiranje 1. cestovna građevina (donji stroj; kolnička 
nerazvrstanih cesta, upravljanje nerazvrstanim konstrukcija,  sustav za odvodnju 
cestama, gospodarenje cestovnim zemljištem uz atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, 
nerazvrstane ceste, kao i poslovi nadzora na drenaže, most, podvožnjak, nadvožnjak, 
nerazvrstanim cestama na području općine Brodski propust, potporni i obložni zid, nogostup, 
Stupnik. biciklističke staze, te sve prometne i druge 

površine na pripadajućem zemljištu (zelene 
površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, 

Članak 2. stajališta javnog prijevoza i slično), 
2. građevna ĉestica, odnosno cestovno 

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet zemljište u površini koju ĉine površina 
vozilima i koje svatko može koristiti na način i pod zemljišta na kojoj prema projektu treba 
uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, 
propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u površina zemljišnog pojasa, te površina 
smislu istog Zakona, a to su: zemljišta na kojima su prema projektu ceste 
-  ceste koje povezuju naselja, izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine 
-  ceste koje povezuju područja unutar naselja, za potrebe održavanja ceste i pružanja 
-  terminali i okretišta vozila javnog prijevoza, usluga vozačima i putnicima (objekti za 
-  pristupne ceste do stambenih, poslovnih, održavanje cesta, upravljanje i nadzor 

gospodarskih i drugih građevina, prometa, benzinske postaje, servisi i drugo), 
-  druge ceste na području naselja. 3. zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban 

za nesmetano održavanje ceste širine prema 
Mrežu nerazvrstanih cesta na području općine projektu ceste, 
Brodski Stupnik čine: ulice, seoski i poljski putovi, 4. prometna  s ignal izac i ja  (okomita ,  
te druge nerazvrstane prometne površine na kojima vodoravna i svjetlosna) i oprema za 
se odvija promet. upravljanje i nadzor prometa, 
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5. javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i 2. Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz 
zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, vlasništva općine niti se na njoj mogu 
uređaji za naplatu parkiranja i slično). stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i 

prava građenja radi građenja građevina 
sukladno odluci izvršnog tijela općine, pod 

Članak 4. uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i 
održavanje nerazvrstane ceste. 

O korištenju, održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i 3. Dio nerazvrstane ceste namijenjen 
građenju nerazvrstanih cesta na svom području pješacima (nogostup i sl.) može se dati u 
brine općina Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu: zakup sukladno posebnim propisima, ako se 
općina), osim o nerazvrstanim cestama kojima time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost 
upravljaju šumarska ili vodoprivredna poduzeća u kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane 
skladu s propisanim propisima. ceste. 
Poslovi po st.1. ovog članka obavljaju se na temelju 4. Nekretnina koja je izvlaštenjem, pravnim 
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. poslom ili na drugi način postala vlasništvo 

općine, a lokacijskom dozvolom je 
predviđena za građenje nerazvrstane ceste, 

III. UPRAVLJANJE NERAZVRSATNIM ne može se otuđiti.  
CESTAMA 

Članak 5. V. UPIS NERAZVRSTANIH CESTA 

Upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih Članak 7.
cesta obavlja se na način propisan za obavljanje 
komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima Na nerazvrstanim cestama koje su kao dobro u općoj 
se uređuje komunalno gospodarstvo, ako drugačije upotrebi upisane u zemljišnoknjižnim, odnosno 
nije propisano. katastarskim podacima ne mogu se stjecati 
Općina vodi jedinstvenu bazu podataka o imovinska prava. 
nerazvrstanim cestama na svom području. Kada je trajno prestala potreba korištenja 
U evidenciji nerazvrstanih cesta općina posebno nerazvrstane ceste ili njezinog dijela, može joj se 
iskazuje popis nerazvrstanih cesta od prioritetne ukinuti status javnog dobra u općoj upotrebi, a 
prometne važnosti za svoje područje. nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u 
Nerazvrstanom cestom od prioritetne prometne vlasništvu općine. 
važnosti za područje općine smatra se cesta po kojoj Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
se odvija javni prometni putnički prijevoz, cesta upotrebi donosi Općinsko vijeće. 
koja povezuje dva ili više naselja, a nema druge Nerazvrstane ceste koje se u naravi koriste kao dobra 
alternativne ceste, cesta po kojoj se odvija promet u općoj upotrebi, a nisu kao takove upisane u 
veće gustoće, cesta s posebnim prometno- zemljišnim i katastarskim knjigama niti ucrtane u 
sigurnosnim zahtjevima, cesta koja spaja objekte katastarskim planovima mogu se nakon provedenog 
javnim funkcija i sl. postupka proglasiti dobrom u općoj upotrebi, te 

upisati u zemljišne i katastarske knjige. 
Općina je dužna pokretati i voditi upravne i sudske 

IV. PRAVNI STATUS NERAZVRSTANE postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, 
CESTE sprečavanja samovlasnog zauzeća cestovnog 

zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja 
Članak 6. cestama kao javnim dobrom. 

1. Nerazvrstana cesta na području općine je 
javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik. 
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VI. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH VII. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA 
CESTA 

Članak 9.
Članak 8.

Nerazvrstane ceste se rekonstruiraju i grade u skladu 
Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju s Programom gradnje i uređaja komunalne 
godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture općine Brodski Stupnik koji donosi 
infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće općine Općinsko vijeće, a na temelju tehničke 
Brodski Stupnik. dokumentacije, propisa o gradnji i Prostornih 
Nerazvrstane ceste moraju se održavati na način da planova. 
se na njima može obavljati siguran promet za koji su Povrh radova utvrđenih Programom gradnje, općina 
namijenjene. može organizirati obavljanje radova na održavanju i 
P o d  o d r ž a v a n j e m  n e r a z v r s t a n i h  c e s t a  građenju nerazvrstanih cesta na svom području: 
podrazumijeva se periodično i tekuće održavanje. - ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih 
Periodičnim održavanje smatra se: cesta (izvršenje radova u naravi, osobni rad, 
-  proširenje ceste, materijal prijevozničke usluge i sl.) 
-  ublažavanje zavoja i nagiba, -  dobrovoljnim radom građana putem 
-  pojačanje ili izgradnja podloge kolnika, mjesnih odbora, 

asfaltnog ili sličnog kolničkog zastora na -  na drugi način u skladu s propisima. 
tucaničkom   kolniku, 

-  dogradnja pješačkih i biciklističkih staza, 
-  zamjena provizornih propusta i sl. Članak 10.

Tekućim održavanjem smatra se: Ako pravna ili fizička osoba za vlastite potrebe 
-  pročišćavanje, ravnanje i nasipanje cesta samostalno ili putem drugog izvoditelja vrši radove 

kamenim ili sličnim čvrstim materijalom, na održavanju, rekonstrukciji ili građenju 
-  p o s t a v a  i  o d r ž a v a n j e  p r o m e t n e  nerazvrstanih cesta dužna je ishoditi suglasnost 

signalizacije, nadležnog Upravnog odjela. 
-  održavanje, čišćenje i uređivanje odvodnih Po završetku radova iz st. 1. ovog članka pravna, 

jaraka i druge odvodnje, odnosno fizička osoba dužna je obavijestiti nadležni 
-  održavanje, čišćenje i popravljanje Upravni odjel. 

propusta, mostova i prilaza do zemljišta i 
objekta, 

-  čišćenje blata, uklanjanje i čišćenje snijega, Članak 11.
leda i snježnih nanosa, uređenje bankina, 
čišćenje usjeka i zasjeka i nasipa od korova, Nerazvrstane ceste moraju se projektirati i graditi 
živice, granja, stabala i drugih nasada koji prema normativima i propisima o građenju, u skladu 
onemogućuju prozračivanje i sušenje ceste, s prostornim planovima, tako da se na njima može 

-  održavanje, uređivanje ili uklanjanje sigurno odvijati promet za koji su namijenjene. 
drveća, grmlja i drugih sadnica koje 
sprečavaju preglednost sudionicima u 
prometu ili krošnjom zaklanjaju prometnu Članak 12.
signalizaciju i javnu rasvjetu, 

-  održavanje, čišćenje i uređivanje pješačkih Nerazvrstana cesta (poljski put) koja se projektira, 
staza uz nerazvrstane ceste, te redovito gradi ili rekonstruira izvan granica građevinskog 
posipanje u slučaju poledice, područja, utvrđuje se zaštitni pojas 4,00 m obostrano 

-  izvršavanje i drugih radova neophodnih za od osi puta u slučaju da se s obje strane nalaze 
izvršavanje prometne funkcije nerazvrstane obradive površine, a 6,00 m od ruba čestice puta, u 
ceste u skladu s potrebama općine i koliko se put s jedne strane naslanja na neku od 
korisnika određene nerazvrstane ceste.  prepreka, kao što su nasip, korito vodotoka, i slično. 
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U građevinskim područjima naselja primjenjuju se na poziv i o trošku općine obavlja ovlaštena pravna 
odredbe o minimalnim širinama nerazvrstanih cesta osoba. 
utvrđene prostornim i detaljnim planovima uređenja U koliko se prilikom kontrole osovinskog pritiska, 
općine Brodski Stupnik. ukupne dozvoljene mase i dimenzije vozila ustanovi 

da se obavlja izvanredni prijevoz bez odobrenja, 
prijevoznik je dužan ishoditi odobrenje za 

Članak 13. izvanredni prijevoz i platiti troškove izdavanja 
odobrenja kao i obveza koje iz njega proizlaze. 

U građenju nerazvrstanih cesta općina putem U koliko se zbog izvanrednog prijevoza ili 
nadležnog Upravnog odjela ili pravne osobe prekomjerne uporabe ošteti nerazvrstana cesta, 
registrirane za obavljanje te djelatnosti, organizira troškove sanacije dužna je podmiriti pravna ili 
obavljanje prethodnih radova, izradu tehničke fizička osoba koja obavlja djelatnost prijevoza. 
dokumentacije i građenje, odnosno rekonstrukciju Kada se izvanredni prijevoz obavlja na 
cesta. nerazvrstanoj cesti dozvolu izdaje općina, odnosno 
U koliko se, prilikom građenja nerazvrstanih cesta pravna osoba koja je ovlaštena upravljati 
predviđa građenje komunalnih, vodoprivrednih i nerazvrstanom cestom, a ako se treba obaviti na 
drugih objekata, tehnička dokumentacija mora javnoj cesti i na nerazvrstanoj cesti, dozvolu izdaje 
obuhvatiti, te objekte i radove koji će se izvesti na pravna osoba koja upravlja javnom cestom. 
površini, odnosno ispod ili iznad površine 
nerazvrstanih cesta, troškove izrade tehničke 
dokumentacije i građenja objekata i uređaja, snosi Članak 15.
investitor komunalnih, vodoprivrednih i drugih 
objekata. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zbog 

koje se prekomjerno koriste i opterećuju 
nerazvrstane ceste utvrđene mrežom nerazvrstanih 

VIII. ZAŠTITA cesta na području općine, plaćaju naknadu za 
prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste. 

Članak 14. Prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste 
podrazumijeva se: 

Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilom -   prijevoz šljunka, kamena, zemlje, drva i 
koja prazna ili zajedno s teretom, svojom masom sličnog tereta koji se obavlja u većim 
prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice količinama u svrhu prodaje, izvedbe većih 
dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim  cestama građevinskih radova i slično, 
ili samo gabaritom ugrožavaju sigurnost prometa ili -  korištenje nerazvrstane ceste kao 
onemogućuju promet drugih vozila na nerazvrstanoj zaobilazne ceste za promet vozila u slučaju 
cesti (izvanredan promet), dužne su ishoditi ograničenja prometa na javnoj cesti. 
odobrenje za izvanredni prijevoz. Visina naknade za prekomjerno korištenje 
Dozvoljenu masu, odnosno dozvoljeno opterećenje nerazvrstanih cesta utvrđuje se primjenom kriterija 
pojedine nerazvrstane ceste, određuje načelnik u za prekomjerno korištenje cesta. 
skladu s propisima o uređenju prometa. 
Odobrenje za izvanredni prijevoz izdaje nadležni 
Upravni odjel općine Brodski Stupnik. Članak 16.
Odobrenjem za izvanredni prijevoz utvrđuju se 
način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza. Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti 
Troškove izdavanja odobrenja za izvanredni izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da 
prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera ne ugrožava sigurnost prometa, da ne oštećuje cestu 
osiguranja izvanrednog prijevoza i naknadu za i postojeći režim odvodnje. 
izvanredni prijevoz plaća podnositelj zahtjeva. Priključak na nerazvrstanu cestu smije se izvesti 
Kontrolu osovinskog pritiska ukupne dozvoljene samo uz suglasnost nadležnog upravnog odjela 
mase i dimenzije vozila na nerazvrstanim cestama, općine. 
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Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su 9. na cestu ili cestovno zemljište stavljati 
održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici građevinski materijal (šljunak, pijesak, 
zemljišta koje graniĉi s nerazvrstanom cestom na kamen, ciglu, drvo i sl.), odnosno prevoziti 
način propisan ovom Odlukom.  U koliko vlasnik, teret u rastresitom stanju ako nisu poduzete 
odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz mjere da se teret ne rasipa po cesti, 
st.1.ovoga članka ne održava prilaz ili priključak na 10. izlijevati na cestu motorno ulje ili druge 
nerazvrstanu cestu na način propisan ovom masne tvari, 
Odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu 11. nanositi blato na kolnik, 
popravit će se od strane osobe koja održava 12. dolaziti na kolnik i silaziti s kolnika izvan 
nerazvrstane ceste, a o trošku vlasnika, korisnika ili izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu, 
posjednika zemljišta. 13. okretati traktore, plugove i drugo 

poljoprivredno oruđe na cesti, 
14. postavljati ograde, saditi živice, drveće i 

Članak 17. druge nasade, 
15. puštati bez nadzora stoku ili perad na 

Nerazvrstane ceste koriste se na način koji cestu, kosine nasipa i usjeka uz ceste, 
omogućava uredno odvijanje prometa, ne ugrožava 16. paliti travu, korov, građu ili drugi materijal 
sigurnost sudionika u prometu, te ne oštećuje cestu. u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u 

njegovoj neposrednoj blizini, 
17. voziti terete s većim osovinskim pritiskom 

Članak 18. od dopuštenoga. 
Ako netko radnjom zabranjenom u st. 1. ovog članka 

Radi zaštite nerazvrstanih cesta, nesmetanog i učini bilo kakovu štetu na nerazvrstanoj cesti dužan 
sigurnog odvijanja prometa na njima je zabranjeno: je istu sanirati u vlastitom trošku, a u koliko to odbije 
1. privremeno ili stalno zauzimati cestu ili učiniti, komunalni redar utvrdit će rješenjem rokove 

cestovno zemljište bez suglasnosti i način sanacije. 
nadležnog upravnog odjela općine, U koliko počinitelj štete ne postupi po rješenju iz 

2. oštećivati asfaltni ili makadamski kolnik, stavka 2. članka sanaciju nerazvrstane ceste izvršit 
bankine, propuste i druge elemente će nadležni Upravni odjel općine na teret počinitelja 
nerazvrstane ceste, te raditi na bilo koji štete. 
drugi način štetu na nerazvrstanoj cesti ili Počinitelj štete dužan je podmiriti troškove sanacije 
zaštitnom pojasu te ceste, nerazvrstane ceste iz st. 1. i 2. ovog članka u roku od 

3. izvoditi bilo kakve radove na nerazvrstanoj 15 dana od dana ispostave računa. 
cesti bez suglasnosti nadležnog Upravnog 
odjela općine, 

4. uklanjati, premještati, zaklanjati ili Članak 19.
oš teć iva t i  p rome tne  znakove  na  
nerazvrstanim cestama, Uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i dr. 

5. dovoditi na cestovno zemljište oborinske ostavljenih stvari koje nisu uklonili vlasnici, 
vode, otpadne vode ili druge tekućine sa odnosno korisnici vozila i stvari, organizira općina o 
zemljišta ili iz stambenih, gospodarskih i trošku vlasnika, odnosno korisnika vozila ili stvari, 
poslovnih građevina, ako posebnim propisima nije drukčije određeno. 

6. sprečavati otjecanje oborinskih voda s 
nerazvrstanih cesta i cestovnog zemljišta, 
zatrpavati odvodne jarke, propuste i sl., Članak 20.

7. vući po cesti trupce, građu, plugove, granje 
ili druge predmete kojima se oštećuje cesta, Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz 

8. spuštati niz kosine, nasipe i usjeke cesta nerazvrstane ceste dužni su čistiti i održavati 
kamen, drvo ili druge materijale koji bi odvodne jarke i pješačke staze pokraj zemljišta, te 
oštećivali cestu, prilaze s nerazvrstanih cesta na to zemljište. 
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Čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka smatra Članak 22.
se: 
-  održavanje u ispravnom i protočnom stanju, Vlasnici, odnosno korisnici izgrađenog građevnog 
- produbljenje jaraka (čišćenje mulja i ostalih zemljišta dužni su financirati izgradnju prilaza na 

otpadaka koji onemogućuju normalno svoje dvorište, odnosno zemljište širine najmanje 
otjecanje vode) 3,00 m. 

-  košnja trave i korova s pokosa i dna jarka, 
-  čišćenje mulja iz cijevi kolnih prilaza, 
-  odvoz mulja, otpadaka i trave na za to Članak 23.

određena mjesta. 
Izmjera nerazvrstane ceste provodi se po službenoj 

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz dužnosti ili po pismenom zahtjevu mjesnog odbora 
nerazvrstane ceste dužni su također: na čijem području se nerazvrstana cesta nalazi. 
-  uklanjati nanose zemlje i šljunka s Uz pismeni zahtjev za izmjeru nerazvrstane ceste 

nerazvrstanih cesta, mjesni odbori su dužni dostaviti podatke o 
-  uređivati, održavati i po potrebi uklanjati nerazvrstanoj cesti, navesti dionicu ceste koju je 

živice, grmlje i dr. raslinje koje sprečava potrebno izmjeriti, te dostaviti spisak vlasnika, 
preglednost, prozračivanje i sušenje ceste, odnosno korisnika zemljišta uz dionicu nerazvrstane 

-  kositi travu i uređivati, održavati i čistiti ceste koja će se mjeriti. 
zelene i pješačke površine uz nerazvrstane Izmjeru nerazvrstane ceste može vršiti nadležni ured 
ceste. za katastarsko-geodetske poslove, te nadležne 

Ako vlasnici, odnosno korisnici ne postupe fizičke i pravne osobe ovlaštene za obavljanje te 
sukladno st. 1. 2. i 3. ovog članka komunalni redar djelatnosti. 
naredit će rješenjem izvršenje ove obveze, a ako isti Troškovi izmjere podmiruju se iz sredstava 
ne postupe po rješenju, isto će biti izvršeno na trošak komunalne naknade. 
vlasnika, odnosno korisnika zemljišta. 

IX. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH 
Članak 21. CESTA 

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, Članak 24.
ili križanja nerazvrstanih cesta sa željezničkom 
prugom u razini ili na unutarnjim stranama Sredstva za financiranje održavanja, rekonstrukciju 
cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje i građenja nerazvrstanih cesta osiguravaju se iz: 
ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, 1. Općinskog proračuna, 
ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju 2. komunalnog doprinosa i komunalne 
preglednost na cesti, odnosno željezničkoj pruzi naknade prema propisima koji uređuju 
(trokut preglednosti). komunalno gospodarstvo, 
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta 3. naknada za osnivanje prava služnosti, prava 
dužni su ukloniti drveće, grmlje, visoke poljske građenja i prava zakupa na nerazvrstanoj 
kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta cesti i 
preglednosti. 4. drugih izvora. 
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik 
zemljišta, iz stavka 2. ovog članka ne ukloni raslinje, 
naprave i ograde iz trokuta preglednosti, učinit će to Članak 25.
osoba koja održava nerazvrstane ceste na teret 
vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta. Općina je dužna ubirati vlastite prihode kojima se, u 

skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i 
o v o m  O d l u k o m  f i n a n c i r a  o d r ž a v a n j e ,  
rekonstrukcija, građenje i zaštita nerazvrstanih cesta 
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i u obavljanju poslova oko nerazvrstanih cesta život i zdravlje ljudi ili imovine. 
ponašati se pažnjom dobrog gospodara. 

Članak 29.
X. NADZOR 

U slučaju oštećenja nerazvrstane ceste, komunalni 
Članak 26. redar će po službenoj dužnosti ili po prijedlogu 

općine podnijeti prijavu za prekršaj i zahtjev za 
Nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom naknadu štete. 
nerazvrstanih cesta obavlja inspektor za 
graditeljstvo nadležnog županijskog ureda, u skladu 
s propisima o građenju. XI. PREKRŠAJNE ODREDBE 
Nadzor nad održavanjem i zaštitom nerazvrstanih 
cesta obavlja komunalno redarstvo. Članak 30.

 Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 2.000,00 
Članak 27. kuna, kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba 

ako: 
U obavljanju poslova nadzora komunalni redar 1. Ne održava priključak i prilaz na 
ovlašten je pregledati stanje nerazvrstanih cesta, nerazvrstanu cestu (članak 16. ove Odluke) 
radove na održavanju, rekonstrukciji, građenju i 2. Ne pridržava se bilo koje zabrane iz članka 
zaštiti nerazvrstanih cesta, radove koji se obavljaju u 18. ove Odluke, 
zaštitnom pojasu nerazvrstanih cesta, kao i druge 3. Postupa protivno članku 19. ove Odluke 
radnje vezane uz uporabu nerazvrstanih cesta. 4. Ne postupa u skladu sa člankom 20. ove 
Komunalni redar može narediti: Odluke, 
-   privremenu obustavu radova, prijevoza i 5. Ne postupi u skladu sa člankom 21. ove 

drugih radnji  koje se izvode na Odluke, 
nerazvrstanoj cesti ili Kaznom u iznosu od 200,00 do 1.000,00 kuna kaznit 

zaštitnom pojasu suprotno odredbama ove Odluke će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini 
i drugim propisima i koje ugrožavaju prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
sigurnost i zaštitu nerazvrstane ceste i Kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se fizička 
sudionika u prometu, osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

-   otklanjanje nedostataka ili nepravilnosti u 
održavanju, uporabi i zaštiti nerazvrstanih 
cesta, Članak 31.

-  vlasnicima, odnosno korisnicima zemljišta i 
objekata uz nerazvrstane ceste izvedbu Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna 
radova iz članka 6., 19. i 20. ove Odluke. kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako 

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru ne postupi po rješenju komunalnog redara. 
omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, dati Za prekršaj iz stavka 1.ovog članka kaznit će se i 
osobne podatke, podatke o vlasništvu vozila, odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom 
podatke o vlasništvu zemljišta i objekata u zaštitnom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna. 
pojasu cesta i pružiti druge potrebne obavijesti o 
predmetu uredovanja. 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 28. Članak 32.

Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje O uređenju prometa na nerazvrstanim cestama na 
nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za području općine, odlučuje Općinsko vijeće u skladu 
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s propisima o sigurnosti promete na cestama. KLASA:340-01/12-01/ 1
UR.BROJ:2178/03-02-12-2                                          
Brodski Stupnik, 24. svibnja  2012. g.                                             

Članak 33.
PREDSJEDNIK 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana OPĆINSKOG VIJEĆA
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- Nikola Medved, v.r.
posavske županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 
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8. Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  
Na  temelju  članka  9.  Zakona  o  dana  od  dana  objavljivanja  u  „Službenom  

naseljima  (”Narodne  novine”  br.  54/88),  članka  vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.
35.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  

OPĆINSKO  VIJEĆEsamoupravi  (”Narodne  novine”  br.  33/01,  60/01  
OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCIi  129/05)  i  članka  29.  Statuta  općine  Donji  

Andriejvci  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-
Klasa  .  940-01/12-01/12posavske  županije”  br. 10/09.  i  2/11.),  Općinsko  
Urbroj: 2178/04-03-12-1

vijeće  općine  Donji  Andrijevci  na  svojoj  27.  
Donji  Andrijevci,  12. 6. 2012.

sjednici  održanoj  12.  lipnja  2012.  godine  
donosi Predsjednik

Općinskog  vijeća
ODLUKU Stanko  Ćorić, v.r.

o  određivanju  naziva  ulice  na  području  
općine  Donji  Andrijevci

Članak  1.

Ulici  koja  se  nalazi  na  k.č.br. 2035/1  u  
k.o.  Donji  Andrijevci  određuje  se  naziv:

Ulica  Sredanački  put

OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI
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25.     „Pomoć za  podmiren je  t roškova 

stanovanja odobrava jedinica lokalne samouprave 

mjesečno, do iznosa polovice sredstava potrebnih 

Na temelju članka 5. stavka 1. i članka 22. za uzdržavanje samca ili članova obitelji iz članka 

stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne 33. ovog Zakona“.

novine» 33/12) i članak 30. Statuta općine Gornja 

Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» broj 09/09), Općinsko vijeće općine   Članak 2.
Gornja Vrba na svojoj 23. sjednici održanoj 5. 7. 

2012. godine, donosi:  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko-
ODLUKU posavske županije».

o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na OPĆINA GORNJA VRBA
području općine Gornja Vrba OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 550-01/12-01/1
Članak 1. URBROJ: 2178/28-02-12-3

U Gornjoj Vrbi, 6. 7. 2012. godine
U članku 6. Odluke o  socijalnoj skrbi na 

području općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Predsjednik 
Brodsko-posavske županije» broj 04/12) stavak 1. Općinskog vijeća
mijenja se i glasi: Josip Marunica, v.r.
                                                                  

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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26. Članak 6. 

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i 
fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Na temelju odredbi članka 6. Zakona o 
registrirane za obavljanje djelatnosti iz članka 3. ove 

zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne Odluke.
novine“ br.125/11) i članka 30. Statuta općine 

Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
Članak 7. županije” br. 9/09), Općinsko vijeće Gornja Vrba 

na 23. sjednici održanoj dana 5. 7. 2012. godine, 
Zakup poslovnog prostora iz članka 2. ove Odluke donijelo je:
ostvaruje se na 10 godina.

ODLUKU

Članak 8. o uvjetima i postupku natječaja za zakup 
poslovnog prostora u Donjoj Vrbi

Početna zakupnina određuje se u iznosu od 30,00 
kuna/m2 za trgovinu i 20 kuna/m2 za skladište . 
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, najkasnije Članak 1.
do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak 
natječaja za zakup poslovnog prostora u Donjoj 

Članak 9. Vrbi, Ul. Sv. Filipa i Jakova 20,  izgrađenoj na k.č.br. 
417/1, k.o. Vrba.

Zakup se zasniva ugovorom o zakupu u pisanom 
obliku i to kao ovršna isprva u smislu odredbi 
Zakona o javnom bilježništvu, na trošak zakupnika.  Članak 2. 

Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke nalazi 
 Članak 10. se u prizemlju navedene zgrade a sastoji se od 

prostora trgovine 55m2 i skladišta 55m2.
Osobe određene člankom 58. Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji, imaju prednost pri sklapanju Članak 3. 
ugovora o zakupu pod uvjetima.

U poslovnom prostoru iz članka 2. ove Odluke može 
se obavljati djelatnost trgovina na malo.

Članak 11.

Osim zakupnine zakupnik plaća sve režijske Članak 4. 
troškove koji nastaju korištenjem predmeta zakupa 
(struja, voda, plin, komunalna naknada i drugo).Poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke daje se u 

zakup putem javnog natječaja, prikupljanjem 
pisanih ponuda. Postupak i uvjeti natječaja 

Članak 12.objavljuju se u tisku.

Zakupnik nema pravo predmet zakupa dati u 
podzakup bez suglasnosti zakupodavca.Članak 5. 

Ponude se dostavljaju u roku od 10 dana od dana 
 Članak 13.objave natječaja.

Tekst natječaja mora sadržavati sljedeće:
1. predmet zakupa,
2. namjenu poslovnog prostora,
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3. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u  Članak 18.
zakup,

4. vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda, Obveza plaćanja zakupnine teče od dana 
5. rok do kojeg se može i na koju adresu preuzimanja poslovnog prostora od strane 

podnijeti pisana ponuda za učešće u zakupnika.
natječaju,

6. vrijeme u kojem se može razgledati 
poslovni prostor, Članak 19.

7. odredba da u javnom natječaju ne može 
sudjelovati natjecatelj koji prema općini Na sklapanje, izvršavanje i prestanak ugovora o 
Gornja Vrba ima dospjelih, a neizvršenih zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe 
obveza. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora kao i 

odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 14.
Članak 20.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 10 dana 
od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti ugovor o Za provedbu javnog natječaja po ovoj Odluci 
zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.
smatra se da je isti odustao od sklapanja ugovora o Postupak otvaranja ponuda provodi povjerenstvo 
zakupu. koje se sastoji od tri člana, imenovana od strane 

općinskog načelnika.

Članak 15.
Članak 21.

Ponuda na natječaj mora biti u pisanom obliku i 
sadržavati: Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi 
- Naziv, odnosno ime i prezime, OIB općinski načelnik na prijedlog povjerenstva iz članka 

podnositelja ponude, 20. ove Odluke.
- Adresa (sjedište, odnosno prebivalište 

podnosioca ponude), 
- Preslika osobne iskaznice, Članak 22.
- Izvod iz Registra Trgovačkog suda,
- Presliku uplatnice o plaćenoj jamčevini Općina Gornja Vrba zadržava pravo da, bez 
- Visina ponude mjesečne zakupnine za dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od 

navedeni poslovni prostor  Dokaz o prispjelih ponuda, te da ne snosi odgovornost prema 
prvenstvenom pravu za osobe iz čl. 58. ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom 
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz prijave na natječaj.
Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji

Članak 23.

Članak 16. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u “Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda županije.
koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i viši 
iznos zakupnine. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA

Članak 17. Predsjednik vijeća:
Josip Marunica, v.r.

O predaji poslovnog prostora zakupniku sačinit će 
se posebni zapisnik u koji će se unijeti podaci o 
stanju poslovnog prostora. Zapisnik potpisuju 
ovlašteni predstavnici ugovornih strana.
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14. III

  

Proračun  11 Izvršeno I-XII  11 Index

Na temelju čl..110. Zakona  o  proračunu 

(N.N.br.87/08) i čl. 34. Statuta općine Okučani 1.Ukupni prihodi Proračuna  15.179.569,00kn 

(“Službeni  vjesnik Brodsko-posavske županije” 13.694.184,55  kn 90,21

br. 10/09), Općinsko vijeće na svojoj 29. sjednici 2.Ukupni izdaci Proračuna  15.179.569,00kn 

održanoj 28. lipnja 2012. g. donijelo je:  13.463.537,51  kn 88,69

3. Višak  prihoda 230.647,04 kn 

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ   

o izvršenju Proračuna općine Okučani IV

za  razdoblje od  1. siječnja do 31. prosinca 

2011. godine Stanje žiro računa na dan 31.12.2011. iznosio je 

286.163,60 kn.

OPĆI DIO

V

I

Općina Okučani nije primala, niti davala zajmove u 

Godišnjim obračunom Proračuna općine Okučani 2011.g.

za 2011.g. utvrđeni su ostvareni prihodi  i primici u 

 iznosu od  13.694.184,55 kn .

VI

II Izvršenje Proračuna općine Okučani za 2011. u 

proračunskim stavkama vidljivo je iz priložene 

Rashodi utvrđeni prema pozicijama  Proračuna za tabele: usporedni pregled planiranih i ostvarenih 

2011 g. izvršeni su u ukupnom iznosu od  prihoda  i izdataka, te indexni postotak izvršenja za 

13.463.537,51kn .  2011.g.

OPĆINA  OKUČANI
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VII POSEBNI DIO

Potraživanja na dan 31.12.2011.g. Iznose  IX

3.134.507,58 kn , a odnose se najvećim  dijelom na 

potraživanja s osnova prihoda po posebnim Posebni dio godišnjeg izvještaja sadrži  rashode i 

propisima ( kom. naknade), te ostala potraživanja izdatke izvršene po korisnicima i nositeljim,a 

(potraživanja za poreze, doprinose, po sudskoj sredstva po osnovnim  i potanjim  namjenama .

ovrsi,potraživanja po izdanim računima).

X

VIII

Godišnji izvještaj  zajedno s izvještajem o 

Stanje nepodmirenih obveza po računima  na dan izvršenju općeg dijela Proračuna zajedno s 

3 1 . 1 2 . 2 0 11 . g .  u  u k u p n o m  i z n o s u  o d   usporednim pregledom planiranih i ostvarenih  

1.529.014,81kn, a odnosi se na obveze prema prihoda i primitaka, te rashoda  i  izdataka bit će 

dobavljačima , od toga su u iznosu od  464.966,36 objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-

kn  nedospjele obveze. posavske županije”.
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IX

Ovo  Izvješće  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  bit  će  objavljeno  u  
„Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

Klasa  :  400-06/12-01-01
Urbroj:  2178/21-01-12-01
U  Okučanima,  28.  lipnja  2012. g.

Predsjednik
Općinskog  vijeća
Ivica  Pivac, v.r.

»SLUŽBENI  VJESNIK«Broj:  10 Strana:  1043



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  10Strana:  1044



»SLUŽBENI  VJESNIK«Broj:  10 Strana:  1045



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  10Strana:  1046



»SLUŽBENI  VJESNIK«Broj:  10 Strana:  1047



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  10Strana:  1048



»SLUŽBENI  VJESNIK«Broj:  10 Strana:  1049



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  10Strana:  1050



»SLUŽBENI  VJESNIK«Broj:  10 Strana:  1051



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  10Strana:  1052



»SLUŽBENI  VJESNIK«Broj:  10 Strana:  1053



15.

Na temelju članka 39. st.2 i čl.43. st.8. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članka 34. 
Statuta općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09), 24. Poslovnika Općinskog 
vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik BPŽ" br.3/02 i 10/09) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 29. 
sjednici održanoj 28. lipnja 2012. g. donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Proračuna
 općine Okučani za 2012g. (prvi rebalans)

I    OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Proračun općine Okučani za 2012.g. (u daljnjem tekstu “Proračun”) sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI          17.391.471,72
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE     450.000,00
RASHODI             4.971.622,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU     12.869.849,72  
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK             0.00
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
  (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA           0,00
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE  I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                                   0,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANACIRANJE

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi/primici i rashodi/izdaci po grupama utvrđuju se u računu prihoda i izdataka za 
2012.g. kako slijedi po pozicijama koje se mijenjaju:

Članak 3.

Članak 3. mijenja i glasi: Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu 17.841.471.72 kn raspoređuju se  u Posebnom dijelu 
izmjena i dopuna Proračuna kako slijedi :

POSEBNI DIO
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Članak  4.

Izmjena  i  dopuna  po  razvojnim  programima,  programskoj  i  funkcijskoj  klasifikaciji  sastavni  su  
dio  Proračuna.

Članak  5.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  bit  će  objavljena  u  „Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije”.

Klasa  :  400-06/12-01-03
Urbroj:  2178/21-01-12-01
U  Okučanima,  28.  lipnja  2012. g.

Općinsko  vijeće
Predsjednik

Ivica  Pivac, v.r.
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Rekapitulacija  plana  ulaganja  u  2012. godini. Struktura  bespovratnih  potpora:

1.   Opskrba  pitkom  vodom:     325.000,00 kn  -  županijski  proračun:                550.000,00  kn 
        -  vlastita  sredstva:               25.000,00 kn -   Hrvatske  vode:                      7.250.000,00 kn 
        -  Hrvatske vode :                300.000,00 kn  -   MRRFEU:                              1.500.000,00 kn
                                                     -   Min. gospodarstva                    600.000,00  kn
2.   Odvodnja  i  pročišćavanje  -   FZOEU                                     624.117,55  kn 
      otpadnih  voda:                    7,183.000,00  kn

Ukupno:                      10,524.117,55     kn      -  vlastita  sredstva:                 183.000,00 kn
      -  županijski  proračun:            50.000,00  kn 

UKUPNO  VLASTITA        -  Hrvatske vode:                 6,950.000,00  kn                                                  
SREDSTVA:              2.170.732,17 KN
UKUPNO  BESPOVRATNE  3.   Prometna  infrastruktura:    2,550.000,00  kn
POTPORE:                10.524.117,55 KN      -  vlastita  sredstva:                550.000,00 kn
S  V  E  U  K  U  P  N  O :       12.694.849,72 KN      -  županijski  proračun:          500.000,00  kn 
        - MRRFEU:                       1 .500.000,00  kn
KLASA:363-03/12-01-02 
URBROJ:2178/21-01-12-01  4.   Sportska  i socijalna infrastruktura:   
U  Okučanima,  28. lipnja 2012. god              770.000,00  kn

      -  vlastita  sredstva:               770.000,00  kn 
Predsjednik                                                      

Općinskog  vijeća:5.   Gospodarska  infrastruktura:  875.000,00  kn
Ivica Pivac, v.r.       - vlastita sredstva:                   275.000,00  kn   

      -  Ministarstvo gospodarstva  600.000,00  kn

6.     Javna rasvjeta:  791.847,72  kn
       -  vlastita sredstva:                167.732,17  kn
       - FZOEU:                              624.117,55  kn 

7.   Nepredviđena  projektna  dokumentacija:   
 200.000,00  kn

      -  vlastita  sredstva:               200.000,00  kn 
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II. II.

Postupak nabave provodi se sukladno odredbama Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
Zakona o javnoj nabavi. objavit će se  u “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”.

III. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Ove Izmjene i dopune Plana nabave stupaju 
na snagu danom donošenja  a objavit će se u  Klasa: 021-05/12-01-17
„Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  Urbr: 2178/21-01-12-01
županije“ i na Internetu (www.okucani.hr). Okučani, 28. lipnja  2012. godine

OPĆINA OKUČANI Predsjednik
OPĆINSKO VIJEĆE Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
Klasa: 330-01/12-01/01 
Ur.broj: 2178/21-01-12-02
Okučani, 28. lipnja 2012. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA 19.

Ivica Pivac, v.r.

Na  temelju  st. 4.  čl. 30.  Zakona  o  
komunalnom  gospodarstvu  i  Zakona  o  
izmjenama  i  dopunama  Zakona  o  komunalnom  
gospodarstvu  (NN  br. 26/03 - pročišćeni  tekst  i 

18. 82/04,  178/04,  38/09  i  79/09)  i  čl. 34.  Statuta  
općine  Okučani  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije”  br. 10/09),  Općinsko  vijeće  
na  svojoj  29.  sjednici  održanoj  28.  lipnja  2012. Na temelju članka 34. Statuta općine 
g.  donijelo  jeOkučani “Službeni vjesnik Brodsko-posavke 

županije” br. 10/09)iI članka 39 Poslovnika 
ZAKLJUČAKOpćinskog vijeća “Službeni vjesnik Brodsko-

posavke županije” br. 16/09), Općinsko vijeće 
o  usvajanju  izvršenja  financijskog  općine Okučani na svojoj 29.  sjednici održanoj 28. 

provođenja  Odluke  o  Programu  gradnje  lipnja 2012. godine,  donijelo je
objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  

u  2011.  godiniODLUKU

o usvajanju procjene ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća za područje općine 
Okučani

I.

Ovom Odlukom se usvaja Procjena ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje 
općine Okučani izrađene od tvrtke NW-wind d.o.o. 
Varaždin.
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II Klasa: 400-06/12-01-02
Urbr: 2178/21-01-12-01

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  Okučani, 28. lipnja  2012. godine
donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije”. Predsjednik

Općinskog vijeća
OPĆINSKO VIJEĆE Ivica Pivac, v.r.
OPĆINE OKUČANI

I.

1.  Opskrba  pitkom  vodom
Izgradnja  sekundar.  vodoopskrbne  mreže u  
Vrbovljani-Klenik  i  u  naselju  Okučani
UKUPNO:

2.  Odvodnja  i  pročišćavanje  otpadnih  voda
Izgradnja  sustava  odvodnje  otpad.  voda  i  
naselja  u  opć. Okučani
UKUPNO:

3.  Prometna  infrastruktura
Izrada  projekata  nogostupa  Cage
UKUPNO:

4.  Sportska  infrastruktura  i  socijalna  infrastruktura
Izgradnja  športskog  centra  Okučani
UKUPNO:

5.  Gospodarska  infrastruktura  i  proj.  dokumentacija
za  komunalnu  infrastrukturu
Izrada  projekata  prom.-kom.  plana  uređ.  
Gospod. zone  Okučani
UKUPNO:

UKUPNO:

Plan  za
2011.

1.200.000,00
1.200.000,00

7.900.000,00
7.900.000,00

79.000,00
79.000,00

650.000,00
650.000,00

200.000,00
200.000,00

10.029.000,00

Ostvareno

1.184.937,61
1.184.937,61

6.679.258,01
6.679.258,01

78.412,50
78.412,50

630.132,95
630.132,95

65.313,00
65.313,00

8.638.054,07

Index

96,10
96,10

84,54
84,54

99,25
99,25

96,94
96,94

32,65
32,65

86,13
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20.

Na  temelju  članka  28.  stavka  1. i 3.  a  u  svezi  sa  člankom  22.  stavkom  1. Zakona  o  komunalnom  
gospodarstvu (N. N.  br.  26/03 , pročišćeni  tekst) , Zakona  o  izmjenama  i  dopunama  Zakona  o  komunalnom  
gospodarstvu (NN br. 82/04)  i  Uredbe  o  dopuni  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu (N. N.  br. 110/04) , te  članka  34. 
Statuta  općine  Okučani («Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije» , 10/09 )  Općinsko  vijeće  općine  Okučani  na  
svojoj 29. sjednici   održanoj  28. lipnja 2012.  godine,  donijelo  je  

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u   2011. godini

 Članak 1.

 Programom održavanja komunalne infrastrukture ostvareno je 480.983,78 kn od planiranih 552.000,00 kn.

                                                  

Članak  2. 

                                                 
U 2011.godini opseg održavanja komunalne infrastrukture planiran je sukladno realnim materijalnim i predvidivim 

financijskim sredstvima s naslova komunalne naknade.
 Izvršenje  Programa  bit  će u korelaciji  s  prikupljenim  sredstvima   iz  navedenog  izvora  financiranja.

Program  obuhvaća:

I. Odvođenje  atmosferskih  voda              
                                                                                         Planirano          Ostvareno       
                                                          
     Održavanje , čišćenje  slivnika, izmuljenje jaraka, 
      odžavanje čistoće u fontani, održavanje svih 
      ostalih objekata za odvodnju atmosforskih voda  
       i  odvodnih otvora                                                             14.000,00  kn       10.115,03 kn

II.     Održavanje  čistoće  javnih  površina

a) uklanjanje lišća                                                             5.000,00 kn           6.783,29 kn   
b) uklanjanje  otpalog granja , obrezivanje stabala
       i ukrasnog grmlja                                                        22.000,00 kn          19.443,35 kn 
c )   metenje javnih površina                                             80.000,00 kn          71.979,60  kn
d)    redovno uklanjanje uličnog otpada                                    -
e)    košenje travnatih površina                                       188.000,00 kn          183.838,26 kn
f)   razni drugi radovi na javnim površinama                                      
             (odvoz glomaznog otpada i sl.) održavanje                 5.000,00 kn             2.627,28 kn
             prilaznih puteva za groblja i održavanje mrtvačnice
g) usluge bojanja i popravaka uličnih klupa i koševa               -                         -
             za  otpad                                                                  ________________________________
             - Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani                           300.000,00 kn            284.671,78 kn
             - ugovoreni  poslovi s drugim dobavljačima
               većih mogućnosti                                                        17.000,00 kn            15.375,00 kn
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III.     Održavanje  javnih  površina i groblja          

a) održavanje makadamskih i pješačkih staza                     5.000,00  kn                -
b) njegovanje postojećih stabala, ukrasnog grmljai
      i cvijeća, te sadnja novog                                                 10.000,00 kn            9.129,79 kn
                                                                                                                               
b) održavanje kom.objekata i uređaja u općoj upotrebi 
c) (fontana, autob.stajal., kino dvorana, čistač-ica zgrada 66.000,00 kn         64.205,11 kn  

 općine                                                               ____________________________________
                                                                                              81.000,00 kn            73.334,90 ln

                                                                                                                                                                                                                                                        
IV.     Održavanje  narazvrstanih  cesta   

 a)  saniranje tucanikom makadamskih nerazvrstanih cesta       8..000,00 kn          7.882,12 kn
 b)  košenje uz bankine uz nerazvrstane ceste                            59.000,00 kn        53.188,58 kn
c)  zimska služba ( nabava i posipanje soli, čišćenjeod         10.000,00  kn        5.385,93 kn
             snijega po nerazvrstanim cestama, nogostupima i parkiralištima) 
    
              - Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani                                 77.000,00 kn      37.663,00 kn
              - ugovoreni poslovi sa dobavljačima većih mogućnosti                    
                (rad strojeva za druge vrste komunalnih poslova)               33.000,00 kn      31.030,44 kn

                                                                                                     
V. Javna  rasvjeta
                           
a)         troškovi zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela 
            («Gamalux» LVC-06 , LVC-06V , LVC-16  i
             LVC-16V)  i  drugi  popravci  armature                              30.000,00 kn       -

    
Članak  3.

     Ovo Izvješće Programa održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom donošenja i bit će 
objavljeno u  «Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije» .

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE   OKUČANI

Klasa: 363-03/12-01-01
Urbr.: 2178/21-01-12-01 
Okučani,  28. lipnja 2012. god.

Predsjednik   
Općinskog  vijeća:

Ivica  Pivac, v.r.
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21.

Na  temelju  čl.  34.  Statuta  općine  Okučani  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  10/09),  
Općinsko  vijeće  na  svojoj  29.  sjednici  održanoj  28.  lipnja  2012. g.  donijelo  je

ZAKLJUČAK

o  usvajanju  izvršenja  financijskog  provođenja  Odluke  o  pravima  iz  socijalne  skrbi  na  području  
općine  Okučani  za  2011.  godinu

I

II

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije”.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  OKUČANI

Klasa  :  400-06/12-01-02
Urbroj:  2178/21-02-12-02
Okučani,  28.  lipnja  2012. g.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Ivica  Pivac, v.r.

1.  Jednokratne novčane pomoći

2.  Stalne novčane pomoći

3.  Podmirenje troškova stanovanja

4.  Stipendije i školarine i sufinanciranje prij. učenika

5.  Ostale naknade iz Programa i prava soc. skrbi

6.  Sufinanciranje rada Crvenog križa

UKUPNO:

Plan za 
2011.

82.000,00

75.000,00

8.000,00

92.000,00

23.000,00

18.000,00

298.000,00

Ostvareno

84.340,00

75.451,09

6.300,00

86.066,08

-

17.000,00

269.157,17

Indeks

102,85

100,60

78,75

93,55

-

94,44

90,32
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22.  - KUD "Tkanica" - 60.000,00 kn, a ostvareno je 

56.600,00 kn

 - SKD "Prosvjeta" - 10.000,00 kn „ –„ „-„ 

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju 10.000,00 kn 

i naobrazbi N. N. 10/97 i 107/07), Zakona o  

f i n a n c i r a n j u  j a v n i h  p o t r e b a  u  k u l t u r i  

(N.N.47/90.27/93.i 38/09), Zakona o športu ( N.N.  - Manifestacije u kulturi 

71/06, i 150/08) i članka 34. Statuta općine 

Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske  - Susreti povratničkih folklornih skupina RH- 

županije, br.10/09) Općinsko vijeće općine kulturna manifestacija koja se održala u kolovozu 

Okučani na svojoj 29. sjednici, održanoj 28. lipnja uz sufinanaciranje Ministarstva kulture,  Brodsko-

2012. godine donijelo je posavske , i uz organizaciju općine 

 Okučani i KUD-a Tkanica – planirano je 7.000,00 

IZVJEŠĆE kn, a ostvareno 4.427,42 kn.

Sredstva od 15.000,00 kn općina Okučani je 

o izvršenju Programa javnih potreba u sufinancirala istu manifestaciju i kroz donaciju 

području obrazovanja, kulturi i športu općine KUD-u „Tkanica“. 

Okučani za 2011. godinu  

- Ostali kulturni programi

I Za ostale kulturne programe planirano je 15.000,00 

kn, a ostvareni su iznosi; za Božićni koncert- 

1. Programom javnih potreba u predškolskom 3.458,49 kn. Program obilježavanja stogodišnjice 

odgoju i naobrazbi u Proračunu općine Okučani u rođenja dječjeg pisca Grigora Viteza-Vitezijada-

2011.godini izdvojeno je 239.404,76 kn, a 5.319,76kn.

planirano je 253.855,00 kn.

Sredstva su utrošena za financiranje programa Za financiranje ostalih kulturnih programa 

dječjeg vrtića u Okučanima kao ugovorna strana (investicijsko održavanje objekata kulture - kroz 

Ustanove Centra za predškolski odgoj “Grigor javnu potrebu u kulturi RH za 2011.g. ugovorom 

Vitez“ Nova Gradiška. Ministarstva kulture odobrena su sredstva od 

Predškolski odgoj i naobrazba uređen je Zakonom 40.000,00 kn za projekt Srednjovjekovni grad B. 

o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. Stijena koju je kroz stručni, konzervatorski rad 

Ukupno javne potrebe u području predškolskog obavio Gradski muzej N. Gradiška u iznosu od 

odgoja i naobrazbe- 240.204,76 kn. 38.750 kn - sredstva su upućena istoj ustanovi.

Ukupno kulturni programi - 8.778,25 kn.2. Program javnih potreba u kulturi

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u 
Ukupno Program javnih potreba u kulturi ostvaren kulturi, regulirano je financiranje kulture i 
je u iznosu od 199.805,67 kn.kulturnih djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u 

kulturi iz Proračuna općine Okučani izdvojeno je 
3. Program javnih potreba u športuza financiranje matične ustanove u kulturi u općini:
Programom javnih potreba u športu u Proračunu - Narodne knjižnice i čitaonice Okučani 
općine Okučani izdvojeno je u 2011.godini 120.000,00 kn- planirano je 120.000,00.
77.566,31 kn, a planirano je 78.000,00 kn.- za djelatnost ustanova i udruga u kulturi koje 
Financijska sredstva javnih potreba u športu su od interesa za općinu Okučani, čije programe, 
raspodijeljena su :projekte i djelatnosti financira općina u ukupnom 
- NK "Psunj-Sokol" - 51.066,31 knplaniranom iznosu 70.000,00 kn koji se 
- ŠRU "Pastrva" – 14.500,00 kn raspoređeni sljedećim korisnicima :

županije
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- Ostale udruge u športu – planirano je II.

12.000,00 kn, a ostvareno 12.000,00 kn 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

Ukupno Program javnih potreba u športu - objavit će se  u “Službenom vjesniku Brodsko-

77.566,31 kn. posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANIII

Klasa: 021-05/12-01-18Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja i 
Urbr: 2178/21-01-12-01objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-
Okučani, 28. lipnja  2012. godineposavske županije". 

 
PredsjednikKlasa: 400-06/12-01-02

Općinskog vijećaUr.br.: 2178/21-01-12-03
Ivica Pivac, v.r.U Okučanima, 28. lipnja 2012. g. 

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

24.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani 

“Službeni vjesnik Brodsko-posavke županije” br. 

10/09)iI članka 39 Poslovnika Općinskog vijeća 23.
“Službeni vjesnik Brodsko-posavke županije” br. 

16/09), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 

29.  sjednici održanoj 28. lipnja 2012. godine,  Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani 
donijelo je“Službeni vjesnik Brodsko-posavke županije” br. 

10/09)iI članka 39 Poslovnika Općinskog vijeća 
ODLUKU“Službeni vjesnik Brodsko-posavke županije” br. 

16/09), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 
o utrošku novčanih sredstava29.  sjednici održanoj 28. lipnja 2012. godine,  

donijelo je

I.ODLUKU

Ovom Odlukom se odobrava utrošak novčanih o usvajanju Plana zaštite i spašavanja općine 
sredstava u iznosu od 270.238,09 kn, (slovima: Okučani
dvjestotinesedamdesettisućadvjetotridesetosam 

09/100 kuna) od prodaje poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu općine Okučani za  socijalnu I.
infrastrukturu – izgradnju Športskog centra 

(malonogometno-rukometno-košarkaško-Ovom Odlukom se svaja Plan zaštite i spašavanja 
odbojkaško igralište sa zgradom) – I. faza u općine Okučani izrađenog od tvrtke NW-wind 
Okučanima.d.o.o. Varaždin.
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II. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

objavit će se  u “Službenom vjesniku Brodsko- Klasa: 021-05/12-01-19

posavske županije”. Urbr: 2178/21-01-12-01

Okučani, 28. lipnja  2012. godine

Općinsko vijeće

Predsjednik

Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA  ORIOVAC

71. 1. SENKA  VRANIĆ, ovlašteni predstavnik 

naručitelja sa završnim specijalističkim  

Programom i izobrazbe u području javne 

Temeljem članka 24. st.3. Zakona o javnoj nabave

nabavi (N.N. br.90/11) i članka 47. Statuta općine 2. ANICA  HEMEN

Oriovac (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske 3. DARIJA  JANDIK

županije” br. 10/09), općinski načelnik općine 

Oriovac, 17. 5. 2012. godine, donosi

Članak 2.

ODLUKU

Ovlašteni predstavnici iz čl.1. ove Odluke 

o imenovanju ovlaštenih predstavnika općine obvezuju se na pripremu i provedbu postupka javne 

Oriovac za pripremu i provedbu postupka nabave i to:

javne nabave - priprema i sudjelovanje u izradi 

dokumentacije za nadmetanje, kao 

podloga za izradu  ponude, temeljem 

Članak 1. Uredbe o načinu izrade i postupanju s 

dokumentaci jom za nadmetanje i   

Za ovlaštene predstavnike općine Oriovac, kao ponudama (N.N. br. 10/12),

javnog naručitelja za pripremu i provedbu - objava Poziva za nadmetanje u el. glasniku 

postupka javne nabave za projekt „Ugradnja javne nabave,

ekoloških i energetski učinkovitih, građevinskih - sastavljanje Upisnika o zaprimanju 

elemenata na zgradi Općinskog doma Oriovac“, ponuda,

temeljem Zakona o javnoj nabavi imenuju se: - postupak javnog otvaranja ponuda i 

sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda,
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- sastavljanja Zapisnika o pregledu i ocjeni 72.

ponuda,

- sastavljanje prijedlog Odluke o odabiru 

ponude, Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i 

- nakon sklapanja Ugovora o nabavi objaviti spašavanju stavka 1. alineje 5. ("Narodne novine" 

Obavijest o sklopljenom ugovoru u el. RH br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 47. 

oglasniku   javne nabave u roku od 48 dana Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik“ 

od dana sklapanja ugovora. Brodsko-posavske županije broj 10/09 ), te u 

skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara od prirodnih i 

Članak 3. tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća 

za područje općine Oriovac, općinski načelnik 

Ovlašteni predstavnici naručitelja iz čl.1. ove donosi

Odluke nisu u sukobu interesa u smislu članka 13. 

Zakona o javnoj nabavi, te su sukladno navedenom ODLUKU

članku potpisali izjavu o nepostojanju sukoba 

interesa. o određivanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja i pravnih osoba od interesa za 

Članak 4. zaštitu i spašavanje u općini Oriovac

Ovlašteni predstavnik iz članka 1. ove Odluke ima 

važeći certifikat u području javne nabave – Potvrdu Članak 1.

o završenom specijalističkom programu izobrazbe 

u području javne nabave, izdanu od Ministarstva Operativne snage zaštite i spašavanja općine 

gospodarstva, rada i poduzetništva od 15.siječnja Oriovac

2010.godine, klasa: 406-01/10-01/04, urbroj: 526-

15-03-01/1-10-0020, i time je ispunjena zakonska 1. Stožer zaštite i spašavanja općine Oriovac

obveza da najmanje jedan ovlašteni predstavnik 2. Postrojba civilne zaštite opće namjene 

naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u općine Oriovac

području javne nabave (čl.24. st.2. Zakona o javnoj 3. Ambulanta primarne zdr. zaštite 

nabavi). „Oriovac“, V. Becića 2, Oriovac

4. Ambulanta primarne zdr. zaštite 

Članak 5. „Lužani“, Orljavska 9A, Lužani

5. Ambulanta primarne zdr. zaštite „Sl. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Kobaš“, Savska 13, Sl. Kobaš

objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko- 6. Ljekarna “Oriovac”, Trg hrvatskog 

posavske županije" i na internetskoj stranici općine preporoda 2, Oriovac

Oriovac – www.oriovac.hr. 7. Veterinarska ambulanta „Oriovac“, A. 

Starčevića bb, Oriovac

OPĆINSKI NAČELNIK 8. Veterinarska ambulanta „Sl. Kobaš“, 

OPĆINE ORIOVAC Savska 13, Sl. Kobaš

9. Veterinarska ambulanta „Oriovac“, V. 

Klasa: 022-01/12-01/42 Becića, Oriovac

Urbroj: 2178/10-02-12-1 10. Vatrogasna zajednica općine Oriovac, 

Oriovac, 17. 5. 2012. godine. Oriovac bb

11. DVD Ciglenik, Ciglenik-Bečic, Ciglenik 

NAČELNIK bb

Antun Pavetić, v.r. 12. DVD Lužani, Lužani bb
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13. DVD Malino, Malino bb 6. TEHNOMONT d.o.o. , Ulica Vladimira 

14. DVD Oriovac, Oriovac bb Becića 31, Oriovac

15. DVD Slav. Kobaš Slav. Kobaš bb 7. EURO-TIM  d.o.o., Kujnik 61, Kujnik

16. DVD Živike-Pričac, Živike bb 8. STJEPAN KOMERC d.o.o., Orljavska 4, 

Lužani

9. ORION STIL d.o.o., Frankopanska 48, 

Članak 2. Oriovac

10. ORIOBETON d.o.o., Zagrebačka 52, 

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, Oriovac

a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za 11. TEHNOELEKTRO d.o.o., Braće Radića 

provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja 74, Oriovac

nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica 12. CEDRUS d.o.o., Matije Gupca 10, 

katastrofa i velikih nesreća. Oriovac

13. AUTO-BULLESBACH d.o.o., Vladimira 

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih Nazora 214,  Lužani

djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti 14. IKS USLUGE GRAĐEVINSKIM 

radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka STROJEVIMA, Domobranska 4, Oriovac

katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati 15. Obiteljsko polj. gospodarstvo LALIĆ, 

obavljanje redovite djelatnosti okolnostima, kada Nikole Zrinskog 42, Slav. Kobaš

je proglašena katastrofa. 16. AUTOPRIJEVOZNIK  Đuro Pavelić, 

Malino 80, Malino

Operativnim snagama rukovodi i koordinira 17. AUTOPRIJEVOZNIK  Zdenko Margetić, 

načelnik općine Oriovac uz stručnu potporu Živike 6, Živike

Stožera zaštite i spašavanja općine Oriovac. 18. OŠ „LJUDEVIT GAJ“, Vladimira Nazora 

59, Lužani  

U katastrofama i velikim nesrećama načelnik 19. OŠ „DR. STJEPAN ILIJAŠEVIĆ“ 

općine Oriovac izravno zapovijeda operativnim Frankopanska 97, Oriovac

snagama zaštite i spašavanja općine Oriovac. 20. PŠ „ DR. STJEPAN ILIJAŠEVIĆ“ Zbora 

narodne garde 11, Slav. Kobaš

21. PIVNICA LUJ, B. Radića 43,  Oriovac

22. BONACA,  V. Nazora 61,Lužani

Članak 3. 23. FARMA JOZIĆ - UZGOJ PERADI, Slav. 

Kobaš bb

Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od 24. POLJ. GOSPODARSTVO SEKULIĆ 

značaja za zaštitu i spašavanje na području Ante Starčevića 12, Slavonski Kobaš

općine Oriovac 25. TONI, OBJEKT BRZE PREHRANE TIP 

    I, Frankopanska 26, Oriovac

1. VLASTITI POGON ZA OBAVLJANJE 26. POLJ. GOSPODARSTVO FRANIĆ, 

KOMUNALNIH DJELATNOSTI, Trg Kolodvorska 29, Oriovac

hrvatskog preporoda 1 27. Klaonica Stjepan Živković, Orljavska 4, 

2. PALMA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i Lužani

usluge, Sl. Brod, Andrije Štampara 51 28. MILKOVIĆ GRADNJA  d.o.o., 

3. NOVAČIĆ PRIJEVOZ d.o.o, I. Gundulića Vladimira Nazora 7, Lužani

9, Oriovac 29. INSTALACIJE LUŽANAC, M. Gupca 

4. CHROMOS-SVJETLOST, Tvornica boja 48 , Slav. Kobaš

i lakova, d.o.o. M. Stojanovića 13, Lužani 30. ORIOELEKTRO-INSTALACIJE I 

5. ORIOLIK d. d. Oriovac, Ulica Mate ODRŽAVANJE, A. Cesarca 9, Oriovac

Gabrić 11, Oriovac
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31. TERMIS, Članak 7.

PLIN,GRIJANJE,KLIMA,VODOVOD, 

Zagrebačka 21, Oriovac Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko 

posavske županije“ .

Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na Klasa: 022-01/12-01/43 

području općine Oriovac Urbroj: 2178/10-02-12-1

Oriovac,  24.05. 2012. god.

1. KAJAK KANU KLUB ORIOLIK, A. 

Starčevića 3, Slav. Kobaš OPĆINSKI NAČELNIK

2. LOVAČKO DRUŠTVO ORIOVAC , Trg Antun Pavetić, v.r.

Hrvatskog preporoda 1, Oriovac

3. LOVAČKO DRUŠTVO ORLJAVA, 

Josipa Kozarca 2A,  Slav. Kobaš

4. RADIO-AMATERSKA UDRUGA, 

Vladimira Nazora bb, Oriovac 

73.

Članak 4.

Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  

Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke, dobivanjem Oriovac  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

određene zadaće, stječu status sudjelovatelja u županije”  br. 10/09),  Općinsko  vijeće  općine  

provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na Oriovac  na  19.  sjednici  održanoj  29. 5. 2012. 

cjelokupnom području općine Oriovac, te su dužne godine,  donosi

postupati u skladu s odredbama članka 18. i 19. 

stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne ZAKLJUČAK

novine" RH br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10).

o  prihvaćanju  Izvješća  o  izvršenju  Plana  

gospodarenja  otpadom  općine  Oriovac  za  

Članak 5. 2011.  godinu

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje 

općine Oriovac su one pravne osobe koje su svojim I

proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i 

drugim resursima najznačajniji nositelji tih Općinsko  vijeće  općine  Oriovac  

djelatnosti na području općine Oriovac. prihvaća  Izvješće  o  izvršenju  Plana  

gospodarenja  otpadom  općine  Oriovac  za  2011.  

godinu.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti II

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  

spašavanja području općine Oriovac, Klasa: 007- „Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  

01/11-01/20 , URBROJ: 2178/10-04-11-1 donijeta županije”.

od općinskog načelnika dana 19. travnja 2011. 

godine.
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OPĆINSKO  VIJEĆE održanoj  16. 12. 2011.  godine,  te  je  isti  

OPĆINE  ORIOVAC objavljen u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije”, br. 15/2011.

Klasa  :  022-01/12-01/53

Urbroj: 2178/10-01-12-1

Oriovac, 29. 5. 2012. godine SAKUPLJANJE  OTPADA

Predsjednik Na  području  općine  Oriovac  skupljanje  i  odvoz  

Vijeća općine  Oriovac komunalnog  otpada  obavlja  koncesionar  „Jakob  

Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r. Becker” d.o.o.,  Vrbskih  žrtava 33,  Gornja  Vrba.  

Ugovor  je  zaključen  2007.  godine  na  rok  od  10  

godina.  Naknada  za  koncesiju  je  ugovorena  u  

iznosu  od  5%  uplaćenih  neto  prihoda.  

Koncesija  je  dana  uz  cijenu  usluge  kako  slijedi:

74. - pražnjenje  posude  od  120  litara  za  

domaćinstvo = jednom  tjedno  46,24 kn

- pražnjenje  posude  od  120  litara  za  

Na  temelju  članka  11.  točke  4.  Zakona  pravne  osobe = jednom  tjedno  68,53 kn

o  otpadu  (NN  br. 178/04,  153/05,  111/06,  - pražnjenje  posude  od  1.100  za  pravne  

110/07,  60/08.  i  87/09)  i  članka  47.  Statuta  osobe  = jednom  tjedno,  odnosno  četiri  

općine  Oriovac  (”Službeni  vjesnik  Brodsko- puta  mjesečno  616,31 kn

posavske  županije”  br. 10/09),  načelnik  općine  - postavljanje  i  pražnjenje  kontejnera  

Oriovac  podnosi zapremine  1.100  litara  za  potrebe  

općine  Oriovac  bez  naknade.

IZVJEŠĆE

Prema  procjeni,  godišnja  količina  otpada  iznosi  

o  izvršenju  Plana  gospodarenja  otpadom  oko  840  tona,  od  toga  je  800  tona  od  

općine  Oriovac  za  2011.  godinu kućanstava,  a  40  tona  je  s  javnih  površina.

UVOD SANACIJA  ODLAGALIŠTA

KOMUNALNOG  OTPADA

Sukladno  članku  11.  Zakona  o  otpadu  (NN br. 

178/04,  153/05,  11/06,  110/07,  60/08.  i  87/09)  - RADOVALJE

općina  Oriovac  kao  jedinica  lokalne  

samouprave  u  obvezi  je  izraditi  Plan  Sanacija  odlagališta  otpada  Radovanje  završena  

gospodarenja  otpadom  za  razdoblje  od  8  je  u  cijelosti.  Vrijedsnot  radova  iznosi  

godina. 6.018.907,92 kn  sa  PDV-om.

Plan  gospodarenja  otpadom  donosi  Općinsko  

vijeće.  Općinski  načelnik  podnosi  izvješće    

izvršenju  Plana  Općinskom  vijeću  za  prethodnu  - MALINO

godinu.  Usvojeno  izvješće  dostavlja  se  

Ministarstvu  i  Agenciji  za  zaštitu  okoliša. Izrađen  je  Plan  sanacije,  raspisan  je  javni  

natječaj  i  po  odabranom  najpovoljnijem  

Plan gospodarenja  otpadom  na  području  općine  ponuditelju  vrijednost  radova  iznosi  

Oriovac  za  razdoblje  2012-2019.  godine  1.957.811,54 kn  sa  PDV-om,  a ugovor  potpisan  

Općinsko  vijeće  usvojilo  je  na  16.  sjednici  s  Fondom  iznosi  949.300,00 kuna  ukupno,  
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odnosno  759.444,00 kn  sa  PDV-om  koliko  je  75.

učešće  Fonda  (80%).

Na temelju članka 22. st.2. i 5. Zakona o 

- SLAVONSKI  KOBAŠ socijalnoj skrbi (N.N. br. 33/12) i članka 32. Statuta 

općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-

Izrađen  je  Plan  sanacije,  raspisan  je  javni  posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće 

natječaj  i  po  odabranom  najpovoljnijem  općine Oriovac na 19. sjednici održanoj  29. 5. 

ponuditelju  vrijednost  radova  iznosi  2012. godine donosi

2.337.145,38 kn  sa  PDV-om,  a ugovor  potpisan  

s  Fondom  iznosi  893.920,00 kuna  ukupno,  ODLUKU

odnosno  715.136,00 kn  sa  PDV-om  koliko  je  

učešće  Fonda  (80%). o socijalnoj skrbi

- LUŽANI I. OPĆE ODREDBE

Izrađen  je  Plan  sanacije,  raspisan  je  javni  Članak 1.

natječaj  i  po  odabranom  najpovoljnijem  

ponuditelju  vrijednost  radova  iznosi  Ovom Odlukom utvrđuju se oblici i prava iz 

1.002.614,82 kn  sa  PDV-om,  a ugovor  potpisan  socijalne skrbi koja osigurava općina Oriovac, te 

s  Fondom  iznosi  607.560,0 kuna  ukupno,  uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici 

odnosno  486.048,00 kn  sa  PDV-om  koliko  je  socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

učešće  Fonda  (80%).

Članak 2.

Kao  što  je  vidljivo  poslje  provedenog  javnog  

natječaja  za  sanaciju  odlagališta  otpada  Malino,  Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi 

Lužani  i  Slavonski  Kobaš,  sredstva  od  strane  osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za 

Fonda  su  nedostupna  za  realizaciju  ovih  svaku kalendarsku godinu, a po prethodno 

projekata,  te  su  zatražena  dodatna  sredstva  od  donesenom Programu javnih potreba iz područja 

strane  pristupnih  fondova  EU. socijalne skrbi.

Moramo  napomenuti  da  nam  je  Fond  ostao  

dužan  financijska  sredstva  za  sanaciju  II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

odlagališta  Radovanje  u  iznosu  cca. 900.000,00 

kn,  te  smo  od  njihove  strane  upućeni  da  ista  Članak 3.

zatražimo  putem  tužbe,  što  je  u  suradnji  s  

odvjetnicom  općine  i  učinjeno. Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom 

mogu ostvariti samci ili članovi obitelji koji 

Svibanj, 2012.  godine nemaju dovoljno sredstava za podmirenje 

osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti 

Načelnik ostvariti svojim radom, prihodima od imovine, te 

Antun Pavetić, v.r. obveznika uzdržavanja ili na drugi način, te osobe 

navedene u članku 27. Zakona o socijalnoj skrbi (u 

daljnjem tekstu: Zakon).
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Članak 4. osnovnoj školi (školska kuhinja),

- osiguravanje toplog obroka dva puta 

Prava iz socijalne skrbi, temeljem ove Odluke, tjedno za starije i nemoćne osobe,

mogu ostvariti hrvatski državljani koji imaju - pravo na oslobađanje plaćanja komunalne 

prebivalište na području općine Oriovac, te koji naknade,

ispunjavaju uvjete prema kriterijima iz Zakona i - ostale pomoći.

ove Odluke.

IV. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE 

Članak 5. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Korisnici socijalne skrbi kojima je određeno pravo Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

iz socijalne skrbi po ovoj Odluci ne mogu to pravo 

prenositi na druge osobe, niti se ta prava mogu Članak 8.

nasljeđivati.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova 

stanovanja ima samac ili članovi kućanstva pod 

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi i 

ovom Odlukom, ako plaćanje troškova stanovanja 

Članak 6. ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Prava iz socijalne skrbi po ovoj Odluci osiguravaju 

se prvenstveno kao pomoć za podmirenje troškova Članak 9.

stanovanja, u koje spadaju:

· troškovi najamnine, Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

· troškovi komunalne naknade, odobrava se do iznosa polovice sredstava  

· troškovi električne energije, potrebnih za uzdržavanje samca ili članova obitelji 

· troškovi plina, prema  članku 33. Zakona o socijalnoj skrbi.

· troškovi grijanja

· troškovi vode i odvodnje,

· drugi troškovi stanovanja u skladu s Članak 10.

posebnim propisima.

Korisnik kojemu je odobrena socijalna skrb po ovoj 

Članak 7. Odluci u obliku pomoći za podmirenje troškova 

stanovanja dužan je davati točne podatke o svim 

Pored prava na podmirenje dijela troškova svoj im redovi t im i  d rugim pr ihodima,  

stanovanja iz prethodnog članka, korisnicima nekretninama ili drugoj imovini, te mora omogućiti 

socijalne skrbi po ovoj Odluci mogu se iznimno, po djelatnici općine Oriovac zaduženoj za poslove 

posebno provedenom postupku osigurati i druga socijalne skrbi, uvid u svoje prihode i imovno 

prava iz socijalne skrbi i to: stanje, te u roku od osam dana prijaviti svaku 

- pravo na jednokratnu novčanu pomoć, promjenu koja utječe na ostvarivanje ili na visinu 

- jednokratna novčana pomoć za rođenje pomoći.

djeteta, Ukoliko se utvrdi da je korisnik socijalne skrbi dao 

- pravo na sufinanciranje studenata, netočne podatke, općina će donijeti rješenje o 

- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih ukidanju rješenja o odobravanju socijalne skrbi.

škola,

- pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

- pomoć za topli obrok za učenike u 
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Članak 11. Članak 14.

Radno sposobni korisnici pojedinih oblika U slučajevima iz članka 6. ove Odluke nakon 

socijalne skrbi općine Oriovac dužni su po pozivu podnošenja zahtjeva za socijalnu skrb u 

djelatnice općine zadužene za poslove socijalne podmirenju troškova stanovanja, provodi se 

skrbi, sudjelovati u povremenim poslovima u cjelokupni postupak i temeljem utvrđenog 

organizaciji općine Oriovac. činjeničnog stanja i priložene dokumentacije 

Ukoliko osobe iz prethodnog stavka ovog članka donosi se rješenje o prihvaćanju ili odbijanju 

neopravdano odbiju sudjelovati u navedenim zahtjeva.

radovima, gube pravo na socijalnu skrb po ovoj U iznimnim slučajevima iz članka 7. kao:

Odluci u toj kalendarskoj godini. - pravo na jednokratnu novčanu pomoć i

- pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

a nakon podnesenog zahtjeva, provodi se 

V. N A D L E Ž N O S T  I  P O S T U PA K  skraćeni najnužniji dio postupka, 

OSTVARIVANJA PRAVA utvrđivanjem ispunjavanja kriterija iz ove 

Odluke, te se donosi odgovarajuće 

Članak 12. Rješenje.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi po 

ovoj Odluci, pokreće se na pismeni zahtjev Članak 15.

korisnika. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom 

upravnom odjelu općine Oriovac. Ostali oblici socijalne skrbi iz članka 7. ove Odluke 

rješavaju se na sljedeći način:

Članak 13. a) Jednokratna novčana pomoć je poseban 

oblik materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi se našli u položaju trenutačne materijalne 

moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli utjecati, 

ove Odluke i to: te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke 

- presliku Domovnice osnovne životne potrebe kao što su školovanje 

- presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne 

prebivalištu i boravištu, nepogode, nabavka osnovnih predmeta u 

- d o k a z  o  n o v č a n i m  p r i m a n j i m a  kućanstvu, plaćanje računa el.energije, vode i sl., 

podnositelja zahtjeva i članova njegove nabavka neophodne odjeće, obuće i drugo. U 

obitelji, postupku priznavanja jednokratne novčane pomoći 

- rješenje Centra za socijalnu skrb o korisnik je dužan pribaviti dokaz o opravdanosti 

ostvarivanju pomoći za uzdržavanje koji potrebe radi koje podnosi zahtjev. 

primaju navedenu pomoć, O visini jednokratne novčane pomoći odlučuje 

- za radno sposobne osobe, potvrdu od zaključkom načelnik, na prijedlog djelatnika 

Zavoda za zapošljavanje da su prijavljene zaduženog za socijalnu skrb općine Oriovac, a 

kao privremeno nezaposlene osobe, najviše do 1.000,00 kn godišnje po korisniku 

- za radno nesposobne osobe dokaz kojim je (samcu ili obitelji).

nesposobnost za rad utvrđena prema općim Jednokratna novčana pomoć može se odobriti u 

propisima, novcu izravno korisniku ili na način da se 

- druge dokaze o ispunjavanju kriterija iz djelomično ili u cijelosti plati račun izravno 

ove Odluke, po ocjeni djelatnika općine ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila 

Oriovac. uslugu. 
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b) Jednokratna novčana pomoć za rođenje g) Osiguravanje toplog obroka dva puta 

djeteta ostvaruju sve obitelji na području općine tjedno za starije i nemoćne osobe

Oriovac bez obzira na socijalni status, za svako Pravo na topli obrok dva puta tjedno ostvaruju 

novorođeno dijete. starije i nemoćne osobe s lošim socijalnim stanjem, 

      Uvjeti i iznosi sredstava za ostvarivanje prava a iste se određuju po prijedlogu predsjednika i 

iz prethodnog stavka utvrđeni su posebnom članova Mjesnih odbora.

Odlukom.

h) Pravo na os lobađanje plaćanja 

c) Pravo na sufinanciranje studenata komunalne naknade

ostvaruju korisnici temeljem raspisanog javnog Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od 

natječaja, a sukladno odluci Općinskog vijeća plaćanja iste mogu biti oslobođene osobe koje 

općine Oriovac. udovoljavaju uvjetima iz članka 10. te Odluke.

d) Sufinanciranje prijevoza učenika i) Ostale pomoći su različiti oblici pomoći 

srednjih škola je potpora učenicima srednjih škola koje načelnik može odobriti na prijedlog djelatnika 

s prebivalištem na području općine Oriovac koji zaduženog za socijalnu skrb, a odnose se na: 

pohađaju srednju školu izvan mjesta svog troškove nabave udžbenika za učenike osnovnih i 

prebivališta. srednjih škola iz obitelji slabijeg imovinskog 

Potpora se osigurava u visini koju odredi načelnik statusa, darove za djecu iz obitelji slabijeg 

posebnom odlukom. socijalnog statusa i ostalo.

e) Pomoć za podmirenje pogrebnih Članak 16.

troškova može se odobriti korisniku koji uslijed 

trenutnih okolnosti nije u mogućnosti u cijelosti ili Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac nakon 

djelomično podmiriti troškove ukopa članova zaprimanja zahtjeva iz članka 12. ove Odluke, 

kućanstva, odnosno obitelji pod uvjetom da pokreće postupak za ostvarivanje prava na sljedeći 

traženu pomoć ne može osigurati po drugom način:

osnovu. - ukoliko je zahtjev dostavljen bez 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova utvrđuje priloženih dokaza iz članka 13. ove 

se u iznosu najnižih osnovnih troškova pogreba Odluke, zatražit će od podnositelja 

(lijes, pokrov, nadgrobni znak i grobno mjesto), a zahtjeva da pri loži odgovarajuću 

plaća se pružateljima tih usluga. dokumentaciju u roku od 15 dana od dana 

(Na imovini umrle osobe izvršit će se hipotekarna podnošenja zahtjeva, a u protivnom će 

uknjižba u korist općine Oriovac, kako bi se po zahtjev odbaciti zaključkom kao nepotpun,

provedenoj ostavinskoj raspravi naknadno moglo - nakon zaprimanja zahtjeva s potrebnim 

refundirati pogrebne troškove od nasljednika dokazima zapisnički će se saslušati 

imovine). podnositelja zahtjeva o svim činjenicama u 

skladu s kriterijima za ostvarivanje prava 

iz socijalne skrbi,

f) Pomoć za topli obrok za učenike u - u slučaju ukazane potrebe provest će se 

osnovnoj školi (školska kuhinja) očevid na licu mjesta o stanju domaćinstva, 

Pravo na besplatnu školsku kuhinju može ostvariti odnosno obitelji koja je podnijela zahtjev,

učenik iz socijalno ugroženih obitelji, a na - ukoliko se ocijeni potrebnim, može se o 

prijedlog uprave škola na području općine Oriovac. pojedinim zahtjevima, a radi utvrđivanja 

objektivnog činjeničnog stanja, zatražiti i 
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mišljenje Mjesnog odbora u kojem 76.

podnositelj zahtjeva ima prebivalište,

- ako se radi o zahtjevu za ostvarivanje 

pomoći za troškove stanovanja, od Na temelju članka 10. st. 3. 4. 5. I 6. Zakona 

podnositelja zahtjeva zatražit će se i dokazi o trgovini (N.N. 87/08, 96/08, 116/08, 79/09 i 

o veličini stambene površine, a ukoliko 114/11) i članka 32. Statuta općine Oriovac 

takav dokument ne postoji, izvršit će se ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

očevid na licu mjesta. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 19. 

Nakon provedenog postupka iz proteklih stavaka sjednici održanoj  29. 5. 2012. godine, donosi 

donosi se rješenje s odgovarajućim obrazloženjem 

i uputom o pravnom lijeku i dostavlja se ODLUKU

podnositelju zahtjeva.

o trgovini na malo izvan prodavaonica

na području općine Oriovac

Članak 17.

Rješenje o odobrenju pomoći za troškove Članak 1.

stanovanja donosi se za razdoblje od podnošenja 

zahtjeva, s važenjem do konca tekuće proračunske Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije i uvjeti prema 

godine. kojima se može obavljati prodaja na malo izvan 

prodavaonica na području općine Oriovac, i to na 

sljedeći način:

VI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE - na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,

- putem kioska,

Članak 18. - putem automata,

- prigodna prodaja (sajmovi, izložbe i sl.),

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje - pokretnom prodajom.

važiti Odluka o pomoći za podmirenje troškova 

stanovanja korisnika socijalne skrbi na području 

općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko- PRODAJA NA ŠTANDOVIMA I KLUPAMA 

posavske županije" br. 2/2002.) IZVAN TRŽNICA NA MALO

Članak 19. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana Na području općine Oriovac prodaja na 

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- štandovima i klupama izvan tržnica na malo može 

posavske županije". se obavljati na sljedećim lokacijama:

- Slavonski Kobaš – centar naselja

OPĆINSKO VIJEĆE                               - javna površina kod trafostanice 

OPĆINE ORIOVAC – ulica Nikole Zrinskog   

Klasa: 022-01/12-01/45 Članak 3.

Urbroj: 2178/10-01-12-1

Oriovac,  29. 5. 2012. godine. Površina koja se koristi za prodaju robe na klupama 

i štandovima daje se na korištenje bez naknade.

Predsjednik vijeća

općine Oriovac

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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PRODAJA PUTEM KIOSKA I AUTOMATA skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu 

općine Oriovac.

Članak 4.

Prodaja putem kioska i automata može se obavljati PRIGODNA PRODAJA

na sljedećim lokacijama:

- Slavonski Kobaš – centar naselja Članak 9.

                              - javna površina kod trafostanice 

– ulica Nikole Zrinskog Lokacija za prigodu prodaju prilikom državnih i 

vjerskih blagdana, održavanja javnih priredbi i 

slično su:

Članak 5.

1. ORIOVAC – površina k.č.br. 2326, K.O. 

Površina koja se koristi za postavljanje kioska i Oriovac na prostoru parkirališta u centru  naselja 

automata naplaćuje se sukladno Odluci o od zgrade šumarije do ulice Luke Ilića

općinskim porezima (Službeni vjesnik Brodsko- -  površina k.č.br. 946, K.O. Oriovac, prostor u 

posavske županije br. 13/01 i 1/03) i to 8,00 kn/m2 parku u centru naselja  uz pješačku stazu od česme 

mjesečno, u roku od 15 dana od dana dostave prema zgradi općine

rješenja za prethodni mjesec. -  površina k.č.br. 942/4, K.O. Oriovac, prostor oko 

općinske zgrade

Članak 6. 2.  LUŽANI    -  površina k.č.br. 391,392,394/1 

K.O. Lužani, prostor ispred školske  zgrade i crkve

Zahtjev za odobrenje prodajnog mjesta za prodaju -  površina k.č.br. 275,276 K.O. Lužani, prostor 

u kioscima i automatima podnosi se Vlastitom ispred Hrvatskog doma

pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti -  površina k.č.br. 411  K.O. Lužani, prostor unutar 

općine Oriovac, a mora sadržavati: naziv trgovine i športskog parka  «Svjetlost» 

vrstu robe koja se prodaje, način prodaje robe, -  površina k.č.br. 637,  K.O. Lužani, prostor 

potrebnu površinu za prodaju, vrijeme korištenja parkinga i platoa ispred  mrtvačnice

(broj dana, mjeseci i sl.).

3. SLAV.KOBAŠ  -  površina k.č.br. 721 

K.O. Sl.Kobaš, prostor s prednje strane Doma  

Članak 7. Kulture,

-  k.č.br. 544  K.O. Sl.Kobaš, prostor ispred stare 

Odobrenje o mjestu prodaje izdaje se zajedno s školske zgrade,

rješenjem o visini poreza za korištenje javnih -  k.č.br. 2748  K.O. Sl.Kobaš, u ulici A.Starčevića 

površina. od  trga do  Savske obale,

-  k.č.br. 2746  K.O. Sl.Kobaš na Markovom trgu i 

-  k.č.br. 1302 K.O. Sl.Kobaš prostor na Kloštru 

Članak 8. desno od silaznog puta na groblje do ograde 

mrtvačnice

Kioskom se u smislu ove Odluke smatra - prostor igrališta N.K. „Slavonac“

privremeni estetski oblikovani objekt koji može - Kloštarska ulica (kraj sela) – Savska ulica (pod 

biti izrađen od drvene ili metalne konstrukcije. Bajerom)

Na kioske je moguće postaviti reklamni natpis s       

imenom poslovnog subjekta. 4.  PRIČAC  -  površina k.č.br. 50/2, 551, 47/1 K.O. 

Zakupac je dužan kiosk održavati urednim i u Pričac, prostor ispred  Društvenog doma.

ispravnom stanju, a okoliš oko njega čistim u 

»SLUŽBENI  VJESNIK«Broj:  10 Strana:  1097



5.  CIGLENIK -  površina k.č.br. 354, 355, 356/1 skladu s odredbama posebnih propisa, koji prevozi 

K.O. Ciglenik, prostor u parku ispred Društvenog robu od mjesta do mjesta prodaje, iz kolica ili 

doma.            plovnog objekta.

6.  BEČIC -  površina k.č.br. 253/2,  K.O. Bečic, Članak 13.

prostor ispred prostorije  VMO Bečic

Pokretna prodaja stalnog je i povremenog 

7.  ŽIVIKE  -  površina k.č.br. 196, 197, 1032  K.O. karaktera.

Živike, prostor ispred  Društvenog doma i Stalnom pokretnom prodajom smatra se prodaja 

-   k.č.br. 4/4, 4/5, 4/6, 4/1  K.O. Živike, prostor na organizirana svakodnevno ili u kontinuitetu s 

igralištu pokraj spomen –obilježja određenim tjednim vremenskim razmacima. Svaki 

oblik pokretne prodaje smatra se izdvojenom 

8.  MALINO  -  površina k.č.br. 781  K.O. Malino, poslovnom jedinicom i mora imati jasno naznačen 

prostor ispred Društvenog doma naziv i adresu tvrtke.

-  k.č.br. 806, 1010  K.O. Malino, prostor ispred 

crkve Sv.Antuna i

-  k.č.br. 175/5, 175/6, 175/1a, 176  K.O. Malino, Članak 14.

prostor ispred crkve Sv.Roka.

Pokretna prodaja dozvoljena je na javnim 

površinama i površinama u vlasništvu općine, te 

Članak 10. parkiralištima, gdje se ne ugrožava sigurnost 

odvijanja prometa pješaka i vozila.

Površine koje se koriste za prigodnu prodaju robe – Pokretna prodaja može se obavljati i na privatnim 

prilikom državnih i vjerskih blagdana i održavanja površinama uz suglasnost vlasnika parcele, uz 

javnih priredbi naplaćuje se sukladno Odluci o uvjet da ne remete sigurnost prometa.

općinskim porezima (Službeni vjesnik Brodsko- Pokretna prodaja ne smije se obavljati 

posavske županije br. 13/01 i 1/03) i to: zaustavljajući se na samoj prometnici.

a)      do 4 m2  -    12,00 kn/m2  na dan

b)      od 5  do  20 m2  -    40,00 kn  na dan

c)      od 21  do  100 m2  -    80,00 kn na dan Članak 15.

d)      preko  100 m2   -  200,00 kn  na dan

Na području općine Oriovac pokretna prodaja 

mješovite robe iz pokretnog vozila može se 

Članak 11. obavljati na sljedećim lokacijama:

Prigodna prodaja može se obavljati uz prethodno * u naselju Radovanje: - prostor ispred Hrvatskog 

odobrenje Vlastitog pogona za obavljanje doma

komunalne djelatnosti općine Oriovac. - parkirni prostor kod groblja

* u naselju Oriovac: - dio Vinogradske ulice 

područje Mlinci,

POKRETNA PRODAJA * u naselju Kujnik: - prostor kod Hrvatskog doma

* u naselju Malino,

Članak 12. * u naselju Lužani,

* u naselju Ciglenik

    Pod pokretnom prodajom podrazumijeva se * u naselju Bečic,

prodaja mješovite robe i drugih proizvoda bez * u naselju Živike,

stalnog prodajnog mjesta, putem posebno * u naselju Pričac,

uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe u * u naselju Slavonski Kobaš.
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Članak 16. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

Naknada za obavljanje prodaje putem pokretne 

trgovine iznosi 500,00 kuna mjesečno i prihod je Klasa: 022-01/12-01/46

Proračuna općine Oriovac. Urbroj: 2178/10-01-12-1

Oriovac,  29. 5. 2012. godine

Članak 17. Predsjednik vijeća

općine Oriovac

U svrhu razvoja poljoprivrede i gospodarstva Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja 

općine Oriovac kada obavljaju prodaju vlastitih 

proizvoda putem pokretne trgovine oslobođeni su 

plaćanja naknade.

77.

Članak 18.

Osoba kojoj je izdano odobrenje u skladu s Na temelju članka 12. i 13. stavak 4. 

odredbama ove Odluke dužna se pridržavati Zakona o zaštiti od požara (N.N. 92/2010) i 

odredaba Odluke o komunalnom redu, te posebnih Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

propisa koji utvrđuju djelatnost trgovina. zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2012. godini donesen na sjednici Vlade 

RH (N.N. br. 43/2012), te članka 32. Statuta općine 

Članak 19. Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

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

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Oriovac na  19. sjednici održanoj 29. 5. 2012. 

gospodarska inspekcija i komunalni redar općine godine  donosi:

Oriovac.

PLAN 

Članak 20.

operativne provedbe Programa aktivnosti u 

Za obavljanje prodaje robe putem pokretne prodaje provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 

protivno uvjetima propisanim ovom Odlukom, 2012.godini na području općine Oriovac

primjenjuju se novčane kazne utvrđene Zakonom o 

trgovini.

UVOD  

Članak 21.

Sukladno odredbama Vladinog Programa 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 

posavske županije". Donošenjem ove Odluke 2011.godini, donosi se ovaj Plan operativne 

stavlja se izvan snage Odluka o lokacijama za provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

prodaju robe izvan poslovnih prostorija na mjera zaštite od požara u 2011.godini na području 

području općine Oriovac ("Službeni vjesnik općine Oriovac (u daljnjem tekstu: Program).

Brodsko-posavske županije", br. 24/2005).   Ovaj Program temeljni je dokument koordinacije i 

provedbe godišnjih aktivnosti općine Oriovac i 
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drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu 3. Načelnik Stožera zaštite i spašavanja dužan je 

mjera zaštite od požara. organizirati sjednice Stožera tematski vezano uz 

  Program je izrađen temeljem podataka iz pr ipremu l je tne protupožarne sezone u 

dostavljenih izvješća o provedbi zadaća tijekom 2012.godini. U tu svrhu, na sjednicama Stožera 

prethodnih godina i podataka o stanju utvrđenom potrebno je:

inspekcijskim nadzorom. a) usvojiti Plan rada Stožera za ovogodišnju 

   Stožer zaštite i spašavanja općine Oriovac požarnu sezonu,

nadležan je za koordiniranje, praćenje, b) predložiti za usvajanje Plan operativne 

usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti provedbe Programa aktivnosti na području 

vezanih uz provedbu ovog Programa. općine,

c) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih 

subjekata zaštite od požara na području 

I. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE općine,

U ZAŠTITI OD POŽARA d) predložiti pogodne lokalitete i prostore, 

odnosno pripremiti prijedloge za potrebne 

1. Usvojiti Plan zaštite od požara i temeljem predradnje radi uspostave odgovarajućih 

iskustva tijekom protekle sezone izvršiti zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i 

usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih koordinacije u gašenju požara,

planova zaštite od požara. e) usvojiti financijski plan osiguranih 

Izvršitelj zadatka: Općinsko vijeće općine sredstava za provođenje zadaća tijekom 

Oriovac ovogodišnje požarne sezone.

 Rok: 30. travnja 2012. godine. Izvršitelj zadatka: Načelnik Stožera zaštite i 

spašavanja

Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo je Plan Rok: 30. travnja 2012. godine.

zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. 

Odredbom članka 13. st. 6. Zakona o zaštiti od 

požara određeno je da jedinice lokalne i područne 4. Inovirati postojeći plan motrenja, čuvanja i 

(regionalne) samouprave, u cilju praćenja ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje 

izvršenja Plana zaštite od požara, najmanje jednom prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara, te 

tijekom godine preispituju njegov sadržaj, kontaktirati Hrvatske šume radi usaglašavanja 

ocjenjuju usklađenost plana s novonastalim djelovanja. 

uvjetima i prate dinamiku realizacije i financijskih Izvršitelj zadatka: Načelnik Stožera zaštite i 

sredstava planiranih za zaštitu od požara. spašavanja

U tom cilju u 2012.godini obavit će se revizija Rok: 30. travnja  2012. godine.

Plana zaštite od požara za općinu Oriovac. 

    5. Sredstva za izradu i provedbu planova 

2. Sukladno člancima 12. i 14. Zakona o motriteljske dojavne službe za prostore u svom 

poljoprivrednom zemljištu propisati potrebne vlasništvu, odnosno vlasništvu fizičkih osoba 

agrotehničke mjere kao i mjere za utvrđivanje i osigurati u Proračunu općine Oriovac.

održavanje poljoprivrednih rudina u dijelu koji se Izvršitelj zadatka: Načelnik općine Oriovac

odnosi na zaštitu od požara. Rok: 15. svibnja 2012. godine.

Izvršitelj zadatka: Općinsko vijeće općine 

Oriovac

Rok: 30. travnja 2012. godine. 6. Izrađene planove i propisane mjere dostaviti 

nadležnom Područnom uredu požarne uprave  za 

zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici 

Županije.
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Izvršitelj zadatka: Jedinstveni upravni odjel Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i 

općine Oriovac spašavanje i Vatrogasne zajednice Županije.

Rok: 15. svibnja 2012. godine. Izvršitelj zadatka:  Načelnik Stožera zaštite i 

spašavanja

Vatrogasna zajednica općine Oriovac

II.  PREVENTIVNE AKTIVNOSTI  U SVRHU Rok: 15. svibnja 2012. godine.

SMANJENJA OPASNOSTI  OD NASTANKA I 

ŠIRENJA POŽARA Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 

za područje općine Oriovac utvrđeni su slučajevi i 

7. Provoditi praćenje stanja odlagališta otpada na način uporabe opreme i vozila posebne namjene u 

području općine i poduzimati mjere za sanaciju gašenju požara ( pod čim se podrazumijeva i teška 

nekontroliranih „divljih“ odlagališta.                                    g  r a  đ  e  v  i n  s  k  a   m   e  h  a  n  i z  a  c  i j a  ) .   

Izvršitelj zadatka: Vlastiti pogon za obavljanje 

komunalnih djelatnosti općine Oriovac                       

Rok: 15. svibnja 2012. godine. 10. Prije počeka požarne sezone izvršiti pripravu, 

odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, 

Općina Oriovac provela je sanaciju „divljeg“ opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na 

odlagališta otpada u Radovanju, i provela javni požarima. Po završetku sezone zapisnički utvrditi 

natječaj za sanaciju „divljih“ odlagališta otpada u oštećenu opremu i tehniku. Temeljem navedenog 

Lužanima, Malinu i Slav.Kobašu, odabrala zapisnika načiniti selekciju i procjenu popravka, te 

najpovoljnije ponuđače, te će sukladno planirati i provesti sanaciju nužne opreme i 

financijskim sredstvima u 2012.godini započeti tehnike. Za provedbu ove točke osigurati 

sanaciju istih.. financijska sredstva u Proračunu općine Oriovac.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica općine 

Oriovac,

III.  AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM  načelnik općine Oriovac

PLANOM ANGAŽIRANJA VATROGASNIH  Rok: 30. travnja 2012. godine.

SNAGA I SNAGA KOJE SUDJELUJU U Tijekom pripremnog razdoblja poduzimaju se 

GAŠENJU POŽARA neophodne aktivnosti da se sva raspoloživa tehnika 

i vozila dovedu u stanje potpune spremnosti za 

8. Sukladno planu – motriteljsko dojavne službe požarnu sezonu.

pred žetvenu sezonu, ustrojiti i opremiti potrebnom 

opremom izviđačko-preventivne ophodnje, koja će 

na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje 11. Osigurati i održati radne sastanke sa svim 

potencijalnih izvora opasnosti , odnosno izvršiteljima zadaća.

pravovremeno aktivirati, javljati i glasiti požar u Izvršitelj zadataka: Načelnik Stožera zaštite i 

samom začetku. spašavanja

Izvršitelj zadatka: Načelnik općine Oriovac Rok: travanj 2012. godine.

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja

Rok: 31. svibnja 2012. godine.

IV.  FINANCIRANJE I  IZVJEŠĆIVANJE O 

PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA

9. Utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive 

točke građevinske mehanizacije za eventualnu 12. Svi izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti 

žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje PU 

putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. Slav.Brod  i Stožeru zaštite i spašavanja općine 

Popis raspoložive teške mehanizacije s razrađenim Oriovac, ime i prezime, funkciju, broj telefona i 

planom aktiviranja dostavit i nadležnom ostale potrebne podatke kontakt osoba za 
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koordinaciju odmah po objavi Plana operativne 78.

provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za općinu 

Oriovac.

Na temelju članka 3. st.4. Zakona o zaštiti 

od požara (N.N. 92/10), točka 4. Plana operativne 

13. Svi izvršitelji zadataka iz ovog Programa dužni provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

su izvješća o provedbi svojih pripremnih i drugih mjera zaštite od požara u 2012.godini na području 

aktivnosti dostaviti Stožeru zaštite i spašavanja. općine Oriovac Vijeće općine Oriovac na 19. 

sjednici održanoj  29. 5. 2012. godine. donosi

14. Svi izvršitelji i nositelji zadataka obvezni su ODLUKU

izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovog  

Plana s financijskim izvješćem o utrošenim o  ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe

sredstvima dostaviti Stožeru zaštite i spašavanja 

općine Oriovac s krajnjim rokom do 14. studenog 

2012.godine. Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba sa ciljem 

  V.   ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara 

na području općine Oriovac u razdoblju od 

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u 1.svibnja do 30.rujna tekuće godine.

provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 

2012.godini na području općine Oriovac objavit će 

se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske Članak 2.

županije".

Motrenje i dojavljivanje u smislu čl.1. ove Odluke 

OPĆINSKO VIJEĆE      provodit će:

OPĆINE ORIOVAC - Dobrovoljno vatrogasno društvo Oriovac,

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Malino,

Klasa: 022-01/12-01/47 - Dobrovoljno vatrogasno društvo Lužani,

Urbroj: 2178/10-01-12-1 - Dobrovo l jno  va t rogasno d ruš tvo  

Oriovac,  29. 5. 2012. godine.                                          Slav. Kobaš

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Živike – 

PREDSJEDNIKA VIJEĆA Pričac,

OPĆINE ORIOVAC - Ophodnja Hrvatskih šuma d.d. Šumarija 

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r. Oriovac i

- Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih 

djelatnosti općine Oriovac.

Članak 3.

Radi provedbe mjera iz čl. 1. ove Odluke organizira 

se pasivno dežurstvo od 0-24 sata, koje će provoditi 

odgovorne osobe u svim vatrogasnim društvima.

Pored operativnog centra Javne vatrogasne 

postrojbe grada Slav. Broda sa telefonom 112 (93) 
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dežurstvo se organizira u Vlastitom komunalnom Članak 1.

pogonu općine Oriovac u vremenu od:

- 7,00 – 15,00 sati radnim danom na telefon Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja 

431-232 i 431-036. i ophodnje otvorenog prostora i građevina, dijelova 

građevina i površina za koje prijeti povećana 

opasnost za nastanak i širenje požara u danima kada 

Članak 4. je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za 

nastanak i širenje požara u razdoblju od 1.svibnja 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana do 30.rujna  tekuće godine.

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije". Danom stupanja na snagu 

Odluke o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe Članak 2.

stavlja se izvan snage Odluka o ustrojavanju 

motriteljsko-dojavne službe objavljena u Građevina, dijelovi građevina, šumske površine i 

"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" prostori za koje prijeti povećana opasnost od 

broj 8/10. nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije 

ugroženosti i navedeni u poglavlju A.12. i A.13. 

OPĆINSKO  VIJEĆE      Plana i Obrasca 2. Dopune Plana zaštite od požara i 

OPĆINE ORIOVAC tehnoloških eksplozija za područje općine Oriovac.

Klasa: 022-01/12-01/48

Urbroj: 2178/10-01-12-1 Članak 3.

Oriovac, 29. 5. 2012. godine.     

Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. 

PREDSJEDNIK  VIJEĆE ovog Plana provode Dobrovoljna vatrogasna 

OPĆINE ORIOVAC društva Oriovac, Malino, Lužani, Slav.Kobaš i 

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r. Živike-Pričac, ophodnje Hrvatskih šuma d.d. 

šumarija Oriovac i Vlastiti pogon za obavljanje 

komunalnih djelatnosti općine Oriovac.

Članak 4.

79.

Radi provedbe mjera iz čl.1. ovog Plana organizira 

se pasivno dežurstvo od 0-24 sata, koje će provoditi 

Na temelju članka 3. st.4. Zakona o zaštiti odgovorne osobe u svim vatrogasnim društvima.

od požara (N.N. 92/10), točke 4. Plana operativne 

provedbe aktivnosti u provedbi posebnih mjera Dojava se obavlja pozivom na broj telefona 93 

zaštite od požara u 2012. godini na području općine i 112.

Oriovac Općinsko vijeće općine Oriovac na 19. 

sjednici održanoj 29. 5. 2012. godine. donosi Članak 5.

PLAN U vrijeme dežurstva DVD-a provode ophodnju 

rubnih šumskih područja općine Oriovac.

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog Divlje deponije na području općine tijekom 

prostotra i građevina za koje prijeti povećana požarne sezone nadzirat će Vlastiti  pogon za 

opasnost od nastajanja i širenja požara obavljanje komunalnih djelatnosti  općine 

Oriovac.
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Članak 6. 80.

Način uporabe vozila za gašenje požara, te 

ophodnju građevina za koje prijeti povećana Na temelju članka 12. stavka 1., članka 14. 

opasnost od nastajanja i širenja požara određeni su stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

u poglavlju A.14. Plana zaštite od požara i (»Narodne novine« broj 152/08 i 21/10i 61/11), 

tehnoloških eksplozija za područje općine Oriovac. članka 4. stavak 1. Pravilnika o agrotehničkim 

mjerama »Narodne novine« broj 43/10), članka 4. 

stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne 

Članak 7. novine« broj 92/10) i članka 32. Statuta općine 

Oriovac »Službene vjesnik Brodsko posavske  

Dobrovoljna vatrogasna društva, Hrvatske šume županije« broj 10/09), Općinsko vijeće općine 

d.d. Šumarija Oriovac i Vlastiti pogon općine Oriovac, na 19. sjednici održanoj 29. svibnja 2012. 

Oriovac održavaju kontinuiranu vezu tijekom godine, donosi

cijele sezone.

ODLUKU

Članak 8. o agrotehničkim mjerama, mjerama za 

uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i 

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom mjerama zaštite  od požara na 

osigurana su sredstva u Proračunu općine Oriovac poljoprivrednom zemljištu u općini Oriovac

za  tekuću godinu.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 9.

Članak 1.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere 

posavske županije". Danom stupanja na snagu poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi 

ovog Plana stavlja se izvan snage Plan motrenja, kao poljoprivredno zemljište u općini Oriovac u 

čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo 

za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu 

širenja požara objavljena u "Službenom vjesniku proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje 

Brodsko-posavske županije" br. 8/10. poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara 

na poljoprivrednom zemljištu.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

Članak 2.

Klasa: 022-01/12-01/49

Urbroj: 2178/10-01-12-1 Mjere propisane ovom Odlukom dužni su provoditi 

Oriovac, 29. 5. 2012. godine.                     vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta.

PREDSJEDNIK VIJEĆA               

OPĆINE ORIOVAC II. AGROTEHNIČKE MJERE

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

Članak 3.

U cilju sprečavanja šteta na poljoprivrednom 
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zemljištu u smislu članka 1. ove Odluke, kao Članak 6.

potrebne, propisuju se sljedeće agrotehničke 

mjere: U cilju sprečavanja zakorovljenosti vlasnici i 

1. mjere za sprečavanje erozije; ovlaštenici poljoprivrednih zemljišta dužni su 

2. mjere za sprečavanje zakorovljenosti; pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera 

3. čišćenje kanala; obrade zemljišta prema kulturi zemljišta.

4. zabrana, odnosno obveza uzgoja Vlasnik susjedne parcele dužan je redovito, 

pojedinih vrsta biljaka na određenim posebice u neposrednoj blizini međe, kositi travu i 

područjima; korov, kako ne bi došlo do ometanja razvoja 

5. suzbijanje biljnih bolesti štetnika; susjednih kultura.

6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 7.

Članak 4.

U cilju osiguravanja nesmetanog protoka 

Obradivim poljoprivrednim zemljištem iz točke 1. oborinskih voda prirodnim i umjetnim kanalima 

članka 2. ove Odluke smatraju se oranice, vrtovi, vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta 

voćnjaci, vinogradi i livade. koji koriste kanale dužni su iste održavati u stanju 

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog funkcionalne sposobnosti.

zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih 

zemljište održavati sposobnim za poljoprivrednu vodenih kanala provodi se radi sprečavanja odrona 

proizvodnju. zemlje i zarastanja korova tako da se omogući 

prirodni tijek oborinskih voda.

Članak 5.

Članak 8.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od 

erozije na području općine Oriovac utvrđuju se U cilju suzbijanja bolesti i štetnika obvezna je 

sljedeće zabrane, ograničenja i obveze: primjena zaštitnih sredstava na način određen 

1. ograničenje ili zabrana sječe višegodišnjih zakonom, odnosno korištenjem zaštitnih sredstava 

nasada osim sječe iz agrotehničkih razloga dozvoljenih osnovnim standardima ekološke 

na poljoprivrednim površinama; poljoprivrede.

2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i 

neobrađenih površ ina na s t rmim 

zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice Članak 9.

s jednogodišnjim kulturama;

3. zabrana skidanja humusnog, odnosno Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih 

oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta; otpadaka obuhvaćaju:

4. zabrana proizvodnje jednogodišnjih 1. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka 

ku l tu ra ,  odnosno obveza  sadn je  nakon provedenih agrotehničkih mjera u 

dugogodišnjih nasada i višegodišnjih trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće 

kultura na zemljištu u širini od tri metara uz godine,

odvodne kanale; 2. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka 

5. obveza vlasnika, odnosno ovlaštenika je da nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa 

za poljoprivredne površine na strmom na šumskom zemljištu, koje graniče s 

zemljištu provede mjeru zatravnjivanja. poljoprivrednim zemljištem.
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U cilju suzbijanja bolesti štetnika, obvezna je višegodišnjeg raslinja, radi neometanja 

primjena zaštitnih sredstava na način određen prolaza.

propisima o zaštiti bilja.

Spaljivanje i uništavanje biljnog otpada i korova na 

poljoprivrednom zemljištu može se vršiti samo uz Članak 12.

poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od 

požara sukladno zakonu. U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta 

koriste se poljski putovi.

Održavanje poljskih putova od interesa je za sve 

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su 

POLJOPRIVREDNIH RUDINA zajednički dužni brinuti se o njihovom održavanju.

Poljski putovi moraju biti uređeni na način da budu 

Članak 10. vidljivo označeni, očišćeni od korova i 

višegodišnjeg raslinja radi neometanog prolaza 

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih korisnika i vatrogasnih vozila.

rudina su:

1. uređenje i održavanje živica i međa,

2. održavanje poljskih putova, Članak 13.

3. uređivanje i održavanje kanala,

4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

parcela, provodi se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih 

5. sadnja vjetrobranih pojasa. vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i 

zarastanja korova tako da se omogući prirodni tijek 

oborinskih voda.

Članak 11.

Za područje općine Oriovac provode se mjere za Članak 14.

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

koje obuhvaćaju: U cilju sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela 

na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja 

1. Zabranu sadnje višegodišnjih nasada i zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno 

višegodišnjih kultura koje zasjenjuju uz među, a živica se mora obrezivati na način da 

susjedne zemljišne čestice, na način da njena visina ne prelazi 1 m.

o n e m o g u ć a v a j u  i l i  o t e ž a v a j u  

poljoprivrednu proizvodnju na tim 

česticama, Članak 15.

2. Održavanje zelenih ograda na način da se 

spriječi njihovo širenje na susjedno Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

obradivo zemljište i putove i zasjenjivanje obvezna je mjera sadnje i održavanja vjetrobranih 

susjednih površina prerastanjem zelene pojasa.

ograde

3. Održavanje i uređenje zemljišnih međa i 

ograda tako da budu vidljivo označene i IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

očišćene od korova i raslinja na način da ne 

ometaju provođenje agrotehničkih mjera Članak 16.

4. Održavanje i uređenje poljoprivrednih 

površina i poljskih putova tako da budu Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom 

vidljivo označeni i očišćeni od korova i zemljištu iz članka 4. ove Odluke provode se:
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1. uklanjanjem suhih biljnih ostataka nakon 3. izraditi protupožarni prosjek po nalogu 

provedenih agrotehničkih mjera u trajnim  nadležnog upravnog tijela.

nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće 

godine,

2. preoravanjem i čišćenjem zemljišta uz V. NADZOR

među zatravljenog suhim biljem i 

otpadom, Članak 18.

3. zabranom spaljivanja korova i biljnog 

otpada na poljoprivrednom zemljištu od 1. Nadzor nad provedbom ove Odluke provode 

lipnja do 31. listopada tekuće godine, nadležna tijela državne uprave, tj. inspekcije i 

4. zabranom spaljivanja suhog korova i druga tijela koja su sukladno zakonu osnovana za 

biljnog otpada na udaljenosti manjoj od nadzor nad provedbom ove Odluke, te po potrebi 

200 m od ruba šumskog zemljišta, te komunalni redar općine Oriovac.

manjoj od 15 m od krošanja stabala, nasada 

na susjednim parcelama kao i od vodiča i 

stupova dalekovoda, Članak 19.

5. prethodnom pripremom tla na kojem se 

loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog 

otpada (čišćenje tla od trave i drugoga zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno dužni 

gorivog materijala), su poduzimati agrotehničke mjere, mjere za 

6. obveznom nazočnosti osobe koja je uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i 

zapalila vatru pri spaljivanju korova i mjere zaštite od požara iz ove Odluke radi zaštite 

biljnog otpada, koja uz sebe mora imati tog zemljišta.

osnovna sredstva i opremu za početno Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog 

gašenje požara (lopatu i posudu s vodom), zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, koji ne 

a sve uz prethodno pribavljeno odobrenje provedu mjere iz stavka 1. ovog članka, dužni su 

nadležne Javne vatrogasne postrojbe, omogućit i ovlaštenim pravnim osobama 

7. gašenjem vatre od strane osobe koja ju je poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih 

zapalila tako da pri napuštanju zgarišta tlo mjera na zemljištu u njihovom vlasništvu.

pospe pepelom i polije vodom.

Članak 20.

Članak 17.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 

U svrhu zaštite od požara izrađuju se i održavaju zemljišta dužni su komunalnom redaru općine 

protupožarni prosjeci. Pod protupožarnim Oriovac omogućiti nesmetani pristup do 

prosjecima podrazumijevaju se površine očišćene poljoprivrednog zemljišta i obavljanje nadzora u 

od raznih nasada i otpada, koje sprečavaju širenje provedbi ove Odluke.

požara, odnosno služe u svrhe gašenja požara. Ako komunalni redar općine Oriovac u svome radu 

Trasa i širina protupožarnog prosjeka određuje se naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne 

Planovima i Mjerama zaštite od požara sukladno policijske uprave.

Zakonu i drugim propisima.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta i 

rudina dužni su: VI. KAZNENE ODREDBE

1. redovito održavati i uređivati protupožarne 

prosjeke, Članak 21.

2. čistiti protupožarne prosjeke od korova, 

višegodišnjeg raslinja i otpada, Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 
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10.000,00  kuna kaznit će se  pravna osoba koja ne Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

održava poljoprivredno zemljište sposobnim za Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog 

poljoprivrednu proizvodnju i ne obrađuje zemljišta u općini Oriovac, klasa: 022-01/02-

poljoprivredno zemljište sukladno agrotehničkim 01/88, urbroj: 2178/10-01-02-1 od  12. 12. 2002. 

mjerama iz ove Odluke ne umanjujući njegovu godine.

vrijednost.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom OPĆINSKO VIJEĆE

kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna OPĆINE ORIOVAC

osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se Klasa: 022-01/12-01/50

fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. Urbroj: 2178/10-01-12-1

Oriovac,  29. 5. 2012. godine

Članak 22. PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 OPĆINE ORIOVAC

kuna kaznit će se fizička osoba , novčanom kaznom Vladimir Prpić,  dipl.ing., v.r.

u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se 

fizička osoba obrtnik , a novčanom kaznom u 

iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se 

pravna osoba ako postupi protivno odredbama ove 

Odluke.

Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i 81.

novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u 

iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna.

Sukladno članku 133. Zakona o sudovima 

(N.N. 122/10- pročišćeni tekst, 27/11, 57/11 i 

Članak 23. 130/11) i članka 32. Statuta općine Oriovac 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

Poljoprivredni redar može na licu mjesta naplatiti 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 19. 

novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna od sjednici održanoj 29. 5. 2012.godine donijelo je

fizičkih osoba za prekršaje iz ove Odluke.

Protiv fizičkih osoba koje su platile novčanu kaznu ZAKLJUČAK

na licu mjesta ili u roku od 8 dana od prekršaja neće 

se pokretati prekršajni postupak, a protiv fizičkih 

osoba koje nisu platile novčanu kaznu u I

navedenom roku, poljoprivredni redar izdat će 

prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno Za suca porotnika Županijskog suda  Slavonski  

članku 22. ove Odluke. Brod predlaže se:

                 

- Ivan Kuzmić, Frankopanska 142, Oriovac

VII. ZAVRŠNE ODREDBE - Rođen 23.04.1942.godine u Oriovcu, 

općina Oriovac

Članak 24. - otac Antun Kuzmić

- majka Kata Kuzmić rođ. Ilić

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana - JMBG 2304942302114                

objavljivanja u »Službenim vjesniku Brodsko - OIB  59997940793 

posavske županije«.                  
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II 82.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije". Na temelju članka 20. st.3. Zakona o javnoj 

nabavi (N.N. br. 90/11) i članka 32. Statuta općine 

OPĆINSKO VIJEĆE Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

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

Oriovac na 19.sjednici održanoj   29. 5. 2012. 

Klasa: 022-01/12-01/51 godine donosi

Urbroj: 2178/10-01-12-1

Oriovac, 29. 5. 2012. godine IZMJENE I DOPUNE

PREDSJEDNIKA VIJEĆA Plana nabave općine Oriovac za 2012.godinu

OPĆINE ORIOVAC

Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

I.

U Planu nabave općine Oriovac za 2012.godinu (u 

daljnjem tekstu: Plan nabave), "Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije" br. 5/12) u članku II. 

mijenjaju se točke 6. i 30. i  glase:
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II. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

U članku II. Plana nabave mijenja se ukupna 

vrijednost i iznosi: Klasa: 022-01/12-01/52

„Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV-a  Urbroj: 2178/10-01-12-1

9.582.449,32  kuna, ukupna procijenjena Oriovac,  29. 5. 2012. godine.

vrijednost 11.828.787,35  kuna.“

PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC

III. Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

Ove Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na 

snagu osmog dana od dana objavljivanja u 

"Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije".
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7. Članak  2.

Plan  civilne  zaštite  općine  Sikirevci,  
Na  temelju  članka  28.  stavak  1.  alineja  ovjeren  pečatom  Općinskog  vijeća  i  potpisom  

3.  Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju  (NN  br. 174/04,  predsjednika  Vijeća,  sastavni  je  dio  ove  Odluke  
79/07,  38/09.  i  127/10)  i  Pravilnika  o  i  ne  objavljuje  se.
metodologiji  za  izradu  procjena  ugroženosti  i  

Jedan  izvornik  Plana  CZ  čuva  se  u  JUO  općine  planova  zaštite  i  spašavanja  (NN  br. 38/08),  te  
Sikirevci.procjene  ugroženosti  stanovništva,  materijalnih  

i  kulturnih  dobara  i okoliša  od  katastrofa  i  
velikih  nesreća  općine  Sikirevci,  na  29.  sjednici  

Članak  3.Općinskog  vijeća  općine  Sikirevci  održanoj  28. 
lipnja 2012.  godine  donesena  je

Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  
dana  objavljivanja  u  „Službenom  vjesniku  ODLUKA
Brodsko-posavske  županije”.

o  donošenju  i  usvajanju  Plana  civilne  
OPĆINSKO  VIJEĆEzaštite  općine  Sikirevci
OPĆINE  SIKIREVCI

Klasa  :  810-03/12-01/01Članak  1.
Urbroj:  2178/26-02-12-1
Sikirevci,  28.  lipnja  2012.Donosi  se  Plan  civilne  zaštite  općine  

Sikirevci  koji  je  izrađen  od  strane  ugovornog  
Predsjednik

ovlaštenika  „IN Konzalting” d.o.o.  Slavonski  Ivan  Ivešić, v.r.
Brod  u  lipnju  2012.  godine.

OPĆINA  SIKIREVCI
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8. Članak  3.

Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  
dana  objavljivanja  u  „Službenom  vjesniku  

i  spašavanju  (NN  br. 174/04,  79/07,  38/09.  i  Brodsko-posavske  županije”.
127/10)  i  članka  32.  Statuta  općine  Sikirevci  

OPĆINSKO  VIJEĆE(”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  
OPĆINE  SIKIREVCIbroj  10/09),  Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  

na  29.  sjednici  održanoj  28. lipnja 2012.  godine  
Klasa  :  810-03/12-01/02donijelo  je
Urbroj:  2178/26-02-12-2
Sikirevci,  28.  6.  2012.ODLUKU

Predsjedniko  donošenju  i  usvajanju  Plana  zaštite  i  
Ivan  Ivešić, v.r.

spašavanja  općine  Sikirevci

Članak  1.

Donosi  se  Plan  zaštite  i  spašavanja  
općine  Sikirevci  koji  je  izrađen  od  strane  
ugovornog  ovlaštenika  „IN Konzalting” d.o.o.  
Slavonski  Brod  u  lipnju  2012.  godine.

Članak  2.

Plan  zaštite  i  spašavanja  općine  
Sikirevci,  ovjeren  pečatom  Općinskog  vijeća  i  
potpisom  predsjednika  Vijeća,  sastavni  je  dio  
ove  Odluke  i  ne  objavljuje  se.

Jedan  izvornik  Plana   čuva  se  u  JUO  općine  
Sikirevci.

Na  temelju  članka  28.  Zakona  o  zaštiti  
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13. IV

Sredstva  iz  točke  I  ove  Odluke  
Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  isplaćuju  se  u  roku  od  15  dana  od  podnošenja  

Velika  Kopanica  (”Službeni  vjesnik  Brodsko- zahtjeva  i  terete  Proračun  općine  Velika  
posavske  županije”  br.  9/09),  Općinsko  vijeće  Kopanica.
na  svojoj  33.  sjednici  održanoj  28.  srpnja  2012.  
godine,  donijelo  je

V
ODLUKU

Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke  
o  naknadi  rodiljama  za  rođenje  djeteta prestaje  važiti  Odluka  o  naknadi  rodiljama  za  

rođenje  djeteta  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije”  br.  29/07).

I

Općinsko  vijeće  općine  Velika  VI
Kopanica  ovom  Odlukom  određuje  naknadu  
rodiljama  za  rođenje  djeteta  u  iznosu  od  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
1.000,00 kuna  neto  po  djetetu. donošenja,  a  bit  će  objavljena  u  „Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

II OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE  VELIKA  KOPANICA

Pravo  na  naknadu  iz  članka  I  ove  
Odluke  ostvaruju  rodilje  s  prebivalištem  na  Klasa  :  021-01/12-01/3

Urbroj:  2178/12-03-12-1području  općine  Velika  Kopanica.
Velika  Kopanica, 28.  lipnja 2012. g.

PredsjednikIII
Općinskog  vijeća

Ivan  Divić,dipl.ing.agr., v.r.Uz  zahtjev  za  isplatu  novčane  naknade  
rodilja  je  dužna  dostaviti  važeću  osobnu  
iskaznicu,  rodni  list  djeteta  i  uvjerenje  o  
prebivalištu,  broj  računa  na  koji  će  se  izvršiti  
isplata.

OPĆINA
VEKIKA  KOPANICA
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "LASICA" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod
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