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ŽUPANIJA

- akti  župana: II.

Uporaba  grba  odobrava  se  samo  za  

82. namjenu  utvrđenu  točkom I.  ovog  Rješenja  i  u d 

ruge  svrhe  ne  smije  se  koristiti.

Na  temelju  članka  10.  stavak  9.  Zakona  

o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  III.

(Narodne  novine  br.  19/13 - pročišćeni  tekst)  i  

članka  5.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  Ovo  Rješenje  objavit  će se u  

("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  "Službenom vjesniku  Brodsko-posavske  

br. 15/13-pročišćeni  tekst),  župan  Brodsko- županije".

posavske  županije,  donio  je

Klasa  :  023-01/15-01/282

RJEŠENJE Urbroj:  2178/1-11-01-15-1

Slavonski  Brod,  17.  travnja  2015.

o  odobrenju  uporabe  grba  

Brodsko-posavske  županije Župan

Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

I.

Trgovačkom  društvu  Alfa d.d.  iz  

Zagreba,  odobrava  se  uporaba  grba  Brodsko-

posavske  županije  u  zbirci  putopisa  pod  

nazivom  "Malena  mjesta  srca  moga".
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83. III.

Mandat  predstavnice  Upravnog  vijeća  

traje  četiri  godine  i  po  isteku  mandata  može  

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- biti  ponovno  imenovana  na  tu  dužnost.

posavske  županije"  br. 15/13-pročišćeni  tekst),  

župan  Brodsko-posavske  županije,  donio  je

IV.

RJEŠENJE

Ovo  Rješenje stupa  na  snagu  danom  

o  razrješenju  i  imenovanju  predstavnika  donošenja,  a  objavit  će se u  "Službenom 

Brodsko-posavske  županije  u  Upravnom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

vijeću  Dječjeg  vrtića  "Cekin"  

Slavonski  Brod Klasa  :  023-01/15-01/286

Urbroj:  2178/1-11-01-15-1

Slavonski  Brod,  21.  travnja  2015.

I.

Župan

Ljubica  Maksimčuk  razrješuje  se  Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

dužnosti  predstavnice  Brodsko-posavske  

županije  u  Upravnom  vijeću  Dječjeg  vrtića  

"Cekin"  Slavonski  Brod,  zbog  isteka  mandata.

II.

Za  predstavnicu  Brodsko-posavske  

županije  u  Upravnom  vijeću  Dječjeg  vrtića  

"Cekin"  Slavonski  Brod,  imenuje  se  Mirela  

Đaković.

Na  temelju   članka  56.  Statuta  Brodsko-



OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK

20. Članak  2.

Prijedlog  4.  izmjena  i  dopuna  

Na  temelju  članka  95.  Zakona  o  Prostornog  plana  uređenja  općine  iz  čl.  1.  ovog  

prostornom  uređenju  (Narodne  novine  br.  Zaključka  upućuje  se  na  javnu  raspravu  

153/13)  i  članka  42.  Statuta  općine  Brodski  sukladno  važećem  Zakonu  o  prostornom  

Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  uređenju  u  trajanju  od  8  dana.

županije"  br.  8/09  i  3/13)  općinski  načelnik  

općine  Brodski  Stupnik,  donosi

Članak  3.

ZAKLJUČAK

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  

o  utvrđivanju  Prijedloga  4.  izmjena  i  donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  

dopuna  Prostornog  plana  uređenja  općine  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Brodski  Stupnik

Klasa  :  350-01/15-01/01

Urbroj:  2178/03-01-15-13

Članak  1. Brodski  Stupnik, 22. 4. 2015. god.

Na  temelju  Nacrta  prijedloga  plana  Općinski  načelnik

utvrđuje  se  prijedlog  4.  izmjena  i  dopuna Petar  Lovinčić, v.r.

Prostornog  plana  uređenja  općine  Brodski  

Stupnik,  koji  se  sastoji  od  tekstualnog,  

grafičkog  dijela.  obrazlođenja  i  sažetka  za  

javnost,  a  sastavni  je  dio  ovog  Zaključka.
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OPĆINA  DAVOR

1. II.

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 

Na  temelju članka  32. Statuta općine objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske posavske županije“.

županije“ broj 12/09 i 07/13) Općinsko vijeće 

općine  Davor na  svojoj 13. sjednici održanoj  31. OPĆINSKO VIJEĆE 

ožujka 2015. godine, donosi  OPĆINE DAVOR

ZAKLJUČAK KLASA: 406-01/14-01/7

URBROJ: 2178/17-01-15-03

o usvajanju  Izvješća o  popisu  imovine  općine  Davor, 31. ožujka 2015.

Davor sa  stanjem  31. 12. 2014. godine        

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

I. Željko Burazović, v.r.

Usvaja  se  Izvješće  o  izvršenom  popisu  imovine  

općine  Davor  koje  je  podnijelo  Povjerenstvo  za  

popis  nematerijalne  i  materijalne  imovine  i  

zaliha,  potraživanja,  obaveza  i  novca  na  

računima i  u  blagajni  na  dan  31. 12. 2014. godine.
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2. sufinanciranja smještaja djece u tim ustanovama.

Mreža dječjih vrtića općine Davor može se 

proširivati otvaranjem novih odgojnih skupina u 

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o skladu s Državnim pedagoškim standardom 

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne predškolskog odgoja i naobrazbe, te materijalnim 

novine“ broj 10/97, 107/97 i 94713) i 32. Statuta mogućnostima općine Davor, a sve u cilju 

općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske planiranog obuhvata djece.

županije“ broj 12/09 i 07/13) Općinsko vijeće 

općine Davor na sjednici održanoj 31. ožujka 2015. 

godine, donijelo je Članak 5.

PLAN Smještajni kapaciteti za djecu s područja 

općine Davor mogu se ostvarivati, u slučaju potrebe, 

mreže dječjih vrtića na području općine Davor i u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja i 

u drugim jedinicama lokalne samouprave, a prema 

kriterijima utvrđenim posebnom odlukom.

Članak 1. Odluku iz stavka 1. ovog članka donosi za svaku 

predmetnu godinu općinski načelnik, ovisno o 

Planom mreže dječjih vrtića na području potrebama građana i o mogućnostima financiranja iz 

općine Davor utvrđuju se dječji vrtići u kojima se Proračuna općine Davor.

obavlja djelatnost predškolskog odgoja i 

obrazovanja, objekti u kojima se provode programi 

predškolskog odgoja i obrazovanja, te razvoj mreže Članak 6.

dječjih vrtića na području općine Davor.

Na području općine Davor planira se 

izgradnja objekta dječjeg vrtića koji bi u potpunosti 

Članak 2. udovoljavao uvjetima Državnog pedagoškog 

standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

U Plan mreže dječjih vrtića na području 

općine Davor ulazi dječji vrtić Nova Gradiška, 

Naselje Urije 22 koji djeluje u objektu osnovne škole 

Matija Antun Relković Davor, Ignjata Brlića 1.

Članak 7.

Članak 3. Ovaj Plan dostavlja se Brodsko-posavskoj 

županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih 

Općina Davor sufinancira rad dječjeg vrtića vrtića na području Brodsko-posavske županije.

iz članka 2. ovog Plana.

Članak 8.

Članak 4.

Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmog dana 

Mreža dječjih vrtića općine Davor može se od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

proširivati osnivanjem novih dječjih vrtića od strane Brodsko-posavske županije“.

zakonom predviđenih osnivača.

Na području općine Davor mogu se osnivati 

nove predškolske ustanove kojima općina Davor 

nije osnivač, ali općina Davor ne preuzima obvezu 
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OPĆINSKO VIJEĆE PRIHODI 7.907.759,00 kn 

OPĆINE DAVOR RASHODI 7.001.642,00 kn

VIŠAK    906.117,00 kn

Klasa: 601-01/15-01/1  

Urbroj:2178/17-01-15-01  

Davor, 31. ožujka 2015. Članak 2.

 PREDSJEDNIK Izvješće o izvršenju Proračuna općine 

 OPĆINSKOG VIJEĆA: Davor za 2014. godinu u privitku je ove Odluke i čini 

 Željko Burazović , v.r. njen sastavni dio.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

3. donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu OPĆINSKO VIJEĆE 

(„Narodne novine“ broj 87/08, 86/09) i članka 32. OPĆINE DAVOR

Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj 12/09 i 07/13) Općinsko KLASA: 400-01/13-01/8 

vijeće općine Davor na svojoj 13. sjednici održanoj URBROJ: 2178/17-01-15-20 

31. ožujka 2015. godine, donosi Davor, 31. ožujka 2015.

 

ODLUKU PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Željko Burazović, v.r.

općine Davor za 2014. godinu 

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna 

općine Davor za 2014. godinu, sa stanjem 31. 12. 

2014. godine kako slijedi:
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OPĆINA  OPRISAVCI

13. Nakon preraspodjele, manjak prihoda od 

nefinancijske imovine iznosit će 36.671.76 Kn i kao 

takav bit će evidentiran u evidencijama 

Temeljem članka 83.st.2. Pravilnika o knjigovodstva.

proračunskom računovodstvu i računskom planu 

(NN br.114/2010.), Općinsko vijeće općine 

Oprisavci  je na svojoj 17.  sjednici održanoj dana Članak 2.

31. ožujka 2015. g.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

ODLUKU donošenja.

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan OPĆINSKO VIJEĆE

31.12.2014.g. OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/15-01/02

Članak 1. URBROJ: 2178/14-01-15-2

Oprisavci, 31. ožujka 2015.g.

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2014. godine  

iznosio je  1.003.621.91 Kn. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

 Višak prihoda poslovanja koristit će se za pokriće Franjo Klenuk, v.r.

dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine, 

koji iznosi 1.040.383,67 Kn.
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14. svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva. 

Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog 

otpada koji nastaje u kućanstvima kao i otpada iz 

U skladu s Planom gospodarenja otpadom poslovnih prostora, na području cijele općine 

na području općine Oprisavci za razdoblje od 2012. Oprisavci, obavlja tvrtka RUNOLIST d.o.o. iz 

do 2020. godine („Službeni vjesnik Brodsko- Vrpolja.

posavske županije“ br. 20/2011), općinski načelnik Za  sakupljanje  otpada  koji  nije  biorazgradiv  na  

općine Oprisavci Općinskom vijeću općine grobljima po naseljima općine Oprisavci postavljeni 

Oprisavci dana 24. ožujka 2014.g.  podnosi su spremnici volumena 1.100 litara.

Otpadne   gume,   otpadna   vozila,   ambalaža   od   

IZVJEŠĆE zaštitnih   sredstava,   električni   i elektronički 

otpad, otpadna ulja, baterije i akumulatori, te 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine medicinski otpad sakuplja se putem ovlaštenih 

Oprisavci  za 2013.g. koncesionara.

Pregled prikupljenog otpada u 2013. godini na 

1. UVOD području općine Oprisavci po vrstama.

Sukladno članku 21. stavak 4. Zakona o održivom 1. - Miješani komunalni otpad: 147.000 kg

gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 

94/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja 

17. sjednici  održanoj dana 29. prosinca 2011. općine Oprisavci provodi se svaki tjedan.

godine donijelo je Plan gospodarenja otpadom 

općine Oprisavci za razdoblje od 2012. do 2020. 2.2.  Glomazni otpad iz kućanstava

godine, koji je objavljen u "Službenom vjesniku Glomazni  otpad  odvozi  se  organizirano  na  način  

Brodsko-posavske županije" (br.20/2011). da  korisnici  isti  u  najavljenom terminu ostavljaju 

Plan gospodarenja otpadom općine Oprisavci ispred ulaza u svoja dvorišta, odnosno stambene 

dokument je kojim se definira način i sustav objekte. Sakupljanje i odvoz glomaznog otpada iz 

gospodarenja  otpadom  na  području  općine,  a  kućanstava na području općine Oprisavci, obavlja se 

ujedno  služi  i  kao  osnova  za  realizaciju dva puta godišnje u pravilu u travnju i rujnu. 

projekata predviđenih Županijskim planom Sakupljanje glomaznog otpada provodi tvrtka 

gospodarenja otpadom. RUNOLIST d.o.o. iz Vrpolja.

Na području općine Oprisavci ne postoji službeno 

2. PREGLED I ANALIZA POSTOJEĆEG odlagalište otpada. Općina Oprisavci je tijekom 

STANJA 2013. godine putem svojih djelatnika izvršila 

 reviziju postojećeg stanja divljih odlagališta otpada, 

2.1. Komunalni otpad a u popisu koji slijedi označene su lokacije, količine i 

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, otpad koji vrste komunalnog otpada koje se trenutno nalaze na 

nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, te spomenutim odlagalištima.

otpad iz proizvodne i uslužne djelatnosti ako je po 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 6Strana: 628



Sakupljanje komunalnog otpada na 3.  IZVORI I VISINA SREDSTAVA ZA 

području općine Oprisavci temeljem Ugovora o PROVEDBU SANACIJE DIVLJIH   

koncesiji vrši tvrtka "RUNOLIST" d.o.o. za promet, ODLAGALIŠTA OTPADA OPĆINE 

komunalno gospodarstvo i pogrebne poslove, J.J. OPRISAVCI

Strosmayera 34, Vrpolje, zastupano po vlasniku  

Josipu Abramoviću. Općina Oprisavci je tijekom 2013.g. bila u  završnoj 

fazi sanacije odlagališta otpada "Prnjavor". Općina 

Izrađen je idejni projekt za izgradnju Oprisavci sklopila je 13.7.2007. godine Ugovor o 

reciklažnog dvorište na k.č. 1011/4 u k.o. Oprisavci korištenju sredstava Fonda za neposredno 

koja je pretežito poslovna zona -  Prema važećem sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa 

Prostornom planu :PPUG općine Oprisavci sanacije zatvorenog odlagališta komunalnog otpada 

("Službeni vjesnik BPŽ" br: 15/03,11/04) i izmjene i "Prnjavor" (Dodaci  ugovoru I-VIII) s Fondom za 

dopune PPUG ("Službeni vjesnik BPŽ" 20/10) zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 Na području općine Oprisavci nema određenih Krajem  2013.g. sanacija smetlišta „Prnjavor“ je 

lokacija za odlaganje građevinskog otpada. završena.

Financijska sredstva utrošena u sanaciju ovog 

Planirane mjere odvojenog sakupljanja otpada,  još odlagališta u 2013.g. iznosila su 566.196,68 kn, od 

uvijek su u pripremnoj fazi, kao i plan postavljanja čega je udio Fonda iznosio 452.957,34 kn (80%), a 

zelenih otoka po naseljima općine u cilju udio općine Oprisavci  

selektivnog prikupljanja reciklažnog otpada. iznosio je 113.239,34 kn (20%).

Inspekcijski nadzor 4. REALIZACIJA PREDVIĐENIH MJERA 

PREMA USVOJENOM PLANU

U 2013. godini obavljen je jedan inspekcijski nadzor  

13. svibnja 2013. godine od strane  više inspektorice Od planiranih aktivnosti tijekom 2013. godine 

zaštite okoliša Dubravke Mikšić, u predmetu realizirano je:

odlagalište Prnjavor, o čemu je sastavljen zapisnik 

kojim se konstatiraju činjenice i postojeće stanje, te - u potpunosti je završena sanacija 

nije doneseno nikakvo rješenje o postupanju u cilju divljeg odlagališta otpada u Prnjavoru

otklanjanja uočenih nepravilnosti.

 

R. 
br.  

Lokacija  Koordinate  K.C.br.  
Dimenzije 
deponije  

Volu
men 
(m3)  

Sastav otpada  

1. 
Trnjanski 

Kuti  
630382  4999038  495 20 m ×  40 m  500 

Glomazni i 
ostali otpad  

2. 
Oprisavci  634467  5000899  1011  50 m × 100 m 110 

Ostali otpad i 
glomazni otpad  

3. Svilaj  642294  4999181  674 80 m × 20 m 800 

Glomazni otpad, 
gradevinski 

otpad i 
komunalni otpad  

4. Stružani  

641854  5000225  483 60 m x 120 m  500 Glomazni o tpad 

642809  5002256  109/2  30 m x 40 m  50 
Glomazni otpad 

i olupine 
automobila  
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- provodi se edukacija stanovnika općine 15.

putem postavljanja plakata u oglasnim pločama sa 

ciljem upoznavanja stanovništva o načinima 

izbjegavanja nastajanja otpada i mogućnostima Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

njegove reciklaže. područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

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

Još uvijek nije realizirano reciklažno dvorište i 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. 

sanacija preostalih divljih odlagališta. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 

Još uvijek nije realizirano odvojeno prikupljanje Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko 

otpada, ali smo u kontaktu s koncesionarom s vijeće općine Oprisavci na  svojoj  17.  sjednici 

prijedlogom za uspostavljanje zelenih otoka u održanoj  31. ožujka 2015.g. donosi

svakom od  naselja sukladno zakonskim propisima, 

te podjelom vreća ili spremnika za odvajanje ODLUKU

reciklažnih sirovina svim domaćinstvima.

o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom 

5. ZAKLJUČAK u 2014. g.

Općina Oprisavci ispunila je svoju zakonsku obvezu 

i donijela Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi iz Članak 1.

Plana se sustavno ostvaruju. Realizacija i kvalitetno 

funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o 

otpadom zacrtanog Planom, zasnovano je na izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine 

uključenosti i  velikoj suradnji građana, Oprisavci  za 2014. godinu.

gospodarskih subjekata, te jedinice lokalne Sastavni dio ove Odluke je Izvješće 

samouprave i tvrtke RUNOLIST d.o.o. općinskog načelnika. ( KLASA: 351-01/15-01/06

URBORJ: 2178/14-02-15-1 od 24.03.2015.g.)

Sanacijom svih divljih odlagališta, postavljanjem 

zelenih otoka, te izgradnjom reciklažnog dvorišta 

kvaliteta zbrinjavanja otpada bit će na Ćlanak 2.

zadovoljavajućem nivou glede zakonskih obveza. 

Odvojenim sakupljanjem otpada smanjit će se Ovo Izvješće stupa na snagu danom 

količine otpada u cijelosti. donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko – posavske županije“.

Općina Oprisavci u suradnji s tvrtkom RUNOLIST 

d.o.o. i dalje će raditi na realizaciji mjera definiranih OPĆINSKO VIJEĆE

u Programu gospodarenja otpadom općine OPĆINE OPRISAVCI

Oprisavci.

KLASA: 023-05/15-01/16

KLASA: 351-01/14-01/06 URBROJ: 2178/14-01-15-1

URBORJ: 2178/14-02-14-1 Oprisavci, 31. ožujka 2015.g. 

Oprisavci, 24. ožujka 2014.g.

PREDSJEDNIK

Općinski načelnik OPĆINSKOG VIJEĆA

Pejo Kovačević, v.r. Franjo Klenuk, v.r.
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16. PLANIRANO: 0,00 KN

IZVRŠENO: 1.400,00 KN

Izvori financiranja – Proračun općine Oprisavci

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o 

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

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, III     GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13 i 

153/13), te  članka 32. Statuta općine Oprisavci U  2014.g. na području općine Oprisavci nije 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. građena nova javna rasvjeta

06/13), općinski načelnik općine Oprisavci, 

Općinskom vijeću općine Oprisavci dana 20 ožujka IV      GRAĐENJE GROBLJA

2015.g.,  podnosi

Za ishođenje dozvola za građenje za tri 

IZVJEŠĆE mrtvačnice  isplaćena novčana sredstva 

poduzeću „INGRI“ d.o.o., „GEOID“ j.d.o.o. i 

o izvršenju Programa građenja objekata i „Hrvatskim vodama“  za:

uređaja komunalne infrastrukture -Mrtvačnica Svilaj

općine Oprisavci za 2014.g. PLANIRANO: 2.000,00 KN

IZVRŠENO: 1.979,96 KN 

Izvori financiranja –Proračun općine Oprisavci

Članak 1. 

 -Mrtvačnica Prnjavor 

U 2014. godini Program građenja objekata i PLANIRANO: 2.000,00 KN

uređaja komunalne infrastrukture na području IZVRŠENO: 1.979,96 KN

općine Oprisavci  izvršeno je   913.684,66 KN  Izvori financiranja –Proračun općine Oprisavci

kako slijedi:

-Mrtvačnica Novi Grad

I     GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA PLANIRANO: 2.000,00 KN

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA IZVRŠENO: 1.979,96 KN

JAVNE POVRŠINE Izvori financiranja –Proračun općine Oprisavci

- Sanirane nadstrešnice na autobusnim 

stajalištima u naseljima općine Oprisavci. V       GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA

Radove izvodilo poduzeće „Bira-mont“ d.o.o.  

Slavonski Bod - Društveni dom (sala)  u Oprisavcima- isplaćeno 

poduzeću „Watmont“ d.o.o. Vinkovci za 

PLANIRANO: 15.000,00 KN izvođenje radova prema ispostavljenim 

IZVRŠENO: 15.000,00 KN privremenim situacijama, poduzeću „GEOID“ 

Izvori financiranja – Proračun općine Oprisavci j.d.o.o. za geodetske radove i „HEP“ d.o.o. za 

priključak na el. mrežu.

II     GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA PLANIRANO: 860.000,00  KN

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I        IZVRŠENO: 824.404,63 KN

NABAVA OPREME ZA OPSKRBU PITKOM Izvori financiranja – Proračun općine Oprisavci, 

VODOM Državni proračun

- Produženja vodovodna mreža u naselju - Dodatna ulaganja - Društveni dom (sala)  u 

Stružani Oprisavcima – izrada tehničke dokumentacije za 

sunčanu  elektranu na društvenom domu – 
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poduzeće „ELVI“  d.o.o. ODLUKU

PLANIRANO: 10.000,00  KN

IZVRŠENO: 8.125,00 KN o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o 

Izvori financiranja – Proračun općine Oprisavci izvršenju Programa građenja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture

- Dom Novi Grad- izrađen geodetski elaborat od općine Oprisavci za 2014.g.

strane „GEOID“ j.d.o.o. za potrebe izgradnje 

novog doma

PLANIRANO: 0,00  KN Članak 1.

IZVRŠENO: 9.500,00 KN

Izvori financiranja – Proračun općine Oprisavci Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o 

izvršenju Programa građenja objekata i uređaja 

- Dodatna ulaganja –nova zgrada općine – komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 

uređenje prostora za dječju igraonicu, te ličenje i 2014.g.

unutarnje uređenje općinske zgrade. Sastavni dio ove Odluke je Izvješće 

PLANIRANO: 40.000,00  KN općinskog načelnika (KLASA:400-01/15-01/03

IZVRŠENO: 49.315,15 KN URBROJ: 2178/14-02-15-1, Oprisavci, 20. ožujka 

Izvori financiranja – Proračun općine Oprisavci 2015.g)                      

Članak 2. Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku Ova Odluka stupa na snagu danom 

Brodsko – posavske županije“. donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  

Brodsko-posavske županije».

KLASA:400-01/15-01/03

URBROJ: 2178/14-02-15-1 OPĆINSKO VIJEĆE

Oprisavci, 20. ožujka 2015.g. OPĆINE OPRISAVCI

OPĆINSKI NAČELNIK: KLASA: 023-05/15-01/03

Pejo Kovačević, v.r. URBROJ: 2178/14-01-15-2

Oprisavci, 31. ožujka 2015.g. 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Franjo Klenuk, v.r.

17.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

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

150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem 32. Statuta 

općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  svojoj  17.  sjednici održanoj  

31. ožujka 2015.g. donosi
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18. 19.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

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

150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko županije“ br. 06/13), općinski načelnik općine 

vijeće općine Oprisavci na  svojoj  17.  sjednici Oprisavci Općinskom vijeću 20. ožujka 2015.g.   

održanoj  31. ožujka 2015.g. donosi podnosi 

ODLUKU IZVJEŠĆE 

o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o o izvršenju Programa  javnih potreba u 

izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Oprisavci  za 

društvenim djelatnostima općine Oprisavci  za 2014. godinu  

2014. godinu

Članak 1.

Članak 1.      Programom javnih potreba u društvenim 

djelatnostima općine Oprisavci za koje se sredstva 

Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  u  

izvršenju Programa javnih potreba u društvenim 2014.godini utrošeno je 372.059,09  kn kako sljedi:

djelatnostima općine Oprisavci  za 2014. godinu.

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće 

općinskog načelnika (KLASA:400-01/15-01/05 

URBROJ: 2178/14-02-15-1, Oprisavci, 20. ožujka 

2015.g)                      

Ćlanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  

Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/15-01/05

URBROJ: 2178/14-01-15-2

Oprisavci, 31. ožujka 2015.g. 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Franjo Klenuk, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 6 Strana: 633



 

I. JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA PREDŠKOLE I 
ŠKOLSKOG ODGOJA   

PLANIRANO 
KN 

28.500,00 

IZVRŠENO 
KN 

29.060,90 
1. ODRŽAVANJE PROGRAMA „MALA ŠKOLA“  , 

konto 3237 
16.000,00 15.370,90 

2. OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ“,  konto 
381191 

12.500,00 12.500,00 

3. DON. DJECI- PAKETIĆI ZA SV. NIKOLU , konto 
381191 

0,00 1.190,00 

II. JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA KULTURE  PLANIRANO 
KN 

42.600,00 

IZVRŠENO 
KN 

37.582,54 
1. TEKUĆE DONACIJE, konto 38114   

 · Udruga žena „Smiljak“  4.000,00 4.000,00 

 · Pjevačka skupina „Ruach“ 5.000,00 5.000,00 

 · KUD „Berislavić“ Novi Grad 8.000,00 7.500,00 

2. ODRŽAVANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA, 
konto 38114 

  

 · Razigrane grive – Trnjanski Kuti 15.000,00 15.000,00 

 · Ivanjske noći 5.000,00 5.000,00 

3. KAPITALNE DONACIJE -Udruga žena „Smiljak“ 1.100,00 1.082,54 
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IV.  POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA PLANIRANO 
KN 

25.000,00 

IZVRŠENO 
KN 

23.000,00 
1. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU, konto 38112   
 · Župna zajednica Oprisavci 13.000,00  13.000,00  
 · Župna zajednica Svilaj 10.000,00  10.000,00  

 

V.  DONACIJA POLITIČKIM STRANKAMA  KONTO 
38114  

PLANIRANO 
KN 

40.000,00  

IZVRŠENO 
KN 

28.250,00  
1. HSS 4.000,00  4.000,00  

2. HDZ 8.200,00  8.200,00  
3. SDP 10.000,00  10.000,00  
5. HSLS 2.000,00  2.000,00  
6. HNS 2.000,00  0,00 
8. Ostale donacije politickim strankama (HSS- prijevoz 

Marija Bistrica -3.750,00kn i HSP AS – MARATON -
300,00 kn) 

13.800,00  4.050,00  

 

VI. 
 

VATROGASTVO I CIVILN A ZAŠTITA PLANIRANO 
KN 

147.000,00 

IZVRŠENO 
KN 

92.569,63 
1. VATROGASTVO, konto 38119  131.000,00 76.819,63 

2. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, konto 4223  11.000,00 10.750,00 
3. HGSS SLAVONSKI BROD, konto 38119 5.000,00 5.000,00 

 
 
 

  

VII. TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA 
PLANIRANO 

KN 
18.500,00 

IZVRŠENO 
KN 
18.500,00 

1. LAG „SLAVONSKA RAVNI CA“ , konto 38119 10.000,00  10.000,00  

2. UDRUGA POVJESNIČARA, konto 38119 1.000,00  1.000,00  
3. MELORAH FILM, konto 38119 500,00  500,00  
4. UDRUGA POLICIJE BPŽ, konto 38119 500,00  500,00  
5. UDRUGA DESPIK, konto 38114 1.000,00  1.000,00  
6. UDRUGA „LEPTIR“ , konto 38114 3.500,00 3.500,00 
7. KLUB SV ANA 2.000,00 2.000,00 
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Članak 2. Za troškove odvodnje atmosferskih voda :

PLANIRANO:  10.000,00 kn

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom IZVRŠENO:  7.748,50 kn

vjesniku Brodsko – posavske županije“.

Izvori financiranja:  iz sredstava komunalne 

KLASA:400-01/15-01/05 naknade i Proračuna općine Oprisavci.

URBROJ: 2178/14-02-15-1

Oprisavci, 20. ožujka 2015.g.                      

II.  ODRŽAVANJE ČISTOĆE U 
OPĆINSKI NAČELNIK: DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE 

Pejo Kovačević, v.r. JAVNIH POVRŠINA

-     Održavanje čistoće javnih površina u svim 

naseljima općine Oprisavci

Za troškove održavanja čistoće u dijelu koji se 
20. odnosi na čišćenje javnih površina (rušenje i 

uklanjanje stabala)

PLANIRANO:  98.000,00 kn
Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o IZVRŠENO:  4.435,60 kn

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

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, Izvori financiranja:  iz sredstava komunalne 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13, naknade i Proračuna općine Oprisavci.
153/13), te članka 32. Statuta općine Oprisavci 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 

06/13), općinski načelnik općine Oprisavci, III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Općinskom vijeću općine Oprisavci dana 20. ožujka  
2015.g, podnosi - Održavanje javnih površina u svim naseljima 

općine Oprisavci
IZVJEŠĆE

Za troškove održavanja javnih površina 
o izvršenju Programa održavanja komunalne PLANIRANO:  120.000,00 kn

infrastrukture općine Oprisavci IZVRŠENO:  126.970,76 kn
za 2014. godinu

Izvori financiranja:  iz sredstava komunalne 

naknade i Proračuna općine Oprisavci.
Članak 1. 

IV. ODRŽAVANJE 

Programom održavanja  komunalne NERAZVRSTANIH CESTA

infrastrukture na području općine Oprisavci u 2014. 

godini utrošeno je 518.347,67 kuna  kako slijedi: - Održavanje nerazvrstanih cesta na području 

općine Oprisavci

- Održavanje poljskih putova na području 

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH općine Oprisavci

VODA 

-    Pročišćavanje cestovnih kanala u naselju Za troškove održavanja nerazvrstanih cesta 

Stružani –nasipanje kamenom, čišćenje snijega 
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PLANIRANO:  100.000,00 kn KLASA:400-01/15-01/04

IZVRŠENO:    97.168,05   kn URBROJ: 2178/14-02-15-1

Oprisavci, 20. ožujka  2015.g.

Izvori financiranja:  iz sredstava komunalne  

naknade i Proračuna općine Oprisavci. OPĆINSKI NAČELNIK:

Pejo Kovačević, v.r.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

-  redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih 

groblja, te održavanje mrtvačnica na području  

općine Oprisavci. 21.

Financiranje na način utvrđen Ugovorom o 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i povjeravanju komunalnih poslova održavanja 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. groblja na području općine Oprisavci , zaključenog s 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, obrtom „Palma“ cvjećarna i pogrebne usluge vl. 
150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka  32. Jasna Zirdum., Slavonski Brod.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko 

vijeće općine Oprisavci na  svojoj  17.  sjednici VI. ODRŽAVANJE JAVNE 
održanoj  31. ožujka 2015.g. donosiRASVJETE

ODLUKU- Tijekom godine izvršen  pregled i popravak 

javne rasvjete u svim naseljima općine Oprisavci
o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o 

izvršenju Programa održavanja komunalne Za troškove održavanja javne rasvjete 
infrastrukture općine OprisavciPLANIRANO:  70.000,00 kn

za 2014. godinuIZVRŠENO:  61.457,12 kn

Za energiju javne rasvjete 
Članak 1.PLANIRANO: 250.000,00 kn

IZVRŠENO: 220.567,64 kn
Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o 

izvršenju Programa održavanja komunalne Izvori financiranja:  iz sredstava komunalne 
infrastrukture općine Oprisavci za 2014. godinunaknade i Proračuna općine Oprisavci, te pomoći 

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Proračuna-tekuće
općinskog načelnika (KLASA:400-01/15-01/04 

URBROJ: 2178/14-02-15-1, Oprisavci, 20. ožujka Članak 2. 
2015.g)                    

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom 

vjesniku Brodsko – posavske županije“.
Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE
Ova Odluka stupa na snagu danom OPĆINE OPRISAVCI

donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  

Brodsko-posavske županije».
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OPĆINSKO VIJEĆE 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine 

OPĆINE OPRISAVCI Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 06/13), općinski načelnik općine 

KLASA: 400-01/15-01/04 Oprisavci Općinskom vijeću 20. ožujka 2015.g. 

URBROJ: 2178/14-01-15-2 podnosi 

Oprisavci, 31. ožujka 2015.g.

 IZVJEŠĆE

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA o izvršenju Programa socijalne skrbi i 

Franjo Klenuk, v.r. zdravstvene zaštite na području

općine Oprisavci  za 2014. godinu

 

Članak 1.

22.    Programom socijalne skrbi i zdravstvene 

zaštite na području općine Oprisavci  za kojI se 

sredstva osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  

Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i u  2014.godini utrošeno je 322.381,96  kn kako 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. slijedi:

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

 

I. NAKNADE GRAÐANIMA I KUCANSTVIMA U NOVCU,

KONTO   3721  

IZVRŠENO KN  

105.218,00  

 ? pomoć obiteljima i kućanstvima  19.118,00  

 ? pomoć osobama s in validitetom  2.100,00  

 ? jednokratne pomoći novorođenima  55.000,00  

 ? pomoć studenti ma 24.000,00  

 ? ljetovanje djece iz soc. ugr. obitelji  5.000,00  

2. NAKNADA TROŠKOVA U NARAVI, KONTO 3722  157.413,96  

 ? troškovi stanovanja  2.771,82  

 ? O.Š. „Stjepan Radić“ – kuhinja  20.000,00  

 ? školske knjige  134.642,14  

3. CRVENI KRIŽ - RED. DOTACIJA, KONTO  38114  13.500,00  

4. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA, KONTO 32343  46.250,00  
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Članak 2. Ćlanak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom Ova Odluka stupa na snagu danom 

vjesniku Brodsko – posavske županije“. donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  

Brodsko-posavske županije».

KLASA:400-01/15-01/06

URBROJ: 2178/14-02-15-1 OPĆINSKO VIJEĆE

Oprisavci, 20. ožujka 2015.g. OPĆINE OPRISAVCI

OPĆINSKI NAČELNIK: KLASA: 400-01/15-01/06

Pejo Kovačević, v.r. URBROJ: 2178/14-01-15-2

Oprisavci, 31. ožujka 2015.g. 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Franjo Klenuk, v.r.

23.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 24.

150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

vijeće općine Oprisavci na  svojoj  17.  sjednici područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

održanoj  31. ožujka 2015.g. donosi 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. 

ODLUKU Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko 

o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o vijeće općine Oprisavci na  svojoj  17.  sjednici 

izvršenju Programa socijalne skrbi i održanoj  31. ožujka 2015.g. donosi

zdravstvene zaštite na području općine 

Oprisavci  za 2014. godinu ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća  o  radu  općinskog  

Članak 1. načelnika  za  razdoblje  

1. 7. 2014. do 31. 12. 2014. g.

Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o 

izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene 

zaštite na području općine Oprisavci  za 2014. I

godinu

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinsko  vijeće  općine  Oprisavci  usvaja  

općinskog načelnika (KLASA:400-01/15-01/06 Izvješće  o  radu  općinskog  načelnika  za  

URBROJ: 2178/14-02-15-1, Oprisavci, 20. ožujka razdoblje  1. 7. 2014. g.  do  31. 12. 2014. g.  što  je  u  

2015.g)                      skladu  sa  člankom  49.  Statuta  općine  Oprisavci  

("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  

br. 06/13).
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OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 023-05/15-01/15

OPĆINE OPRISAVCI URBROJ: 2178/14-01-15-1

Oprisavci, 31. ožujka  2015.g.

KLASA: 023-05/15-01/18

URBROJ: 2178/14-01-15-1 PREDSJEDNIK

Oprisavci, 31. ožujka 2015.g. OPĆINSKOG VIJEĆA:

Franjo Klenuk, v.r.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Franjo Klenuk, v.r.

26.

25. Na temelju članka 23., stavak 1., alineja 5. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 

70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), te članka 32. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik 

150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Brodsko-posavske županije” br. 11/09), Općinsko 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske vijeće općine Oprisavci na svojoj 17. sjednici od 31. 

županije“ br. 06/13) Općinsko vijeće općine ožujka 2015. godine, donijelo je

Oprisavci na  17. sjednici održanoj 31. ožujka 

2015.g. donosi ODLUKU

ODLUKU izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu 

dugotrajne imovine,sitnog inventara, novčanih Članak 1.

sredstava, te obveza i potraživanja općine 

Oprisavci sa stanjem 31.12.2014.g. U Odluci o komunalnoj naknadi općine 

Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" broj 15/11), donesenoj 15. prosinca 2011. 

Članak 1. godine na 16. sjednici Općinskog vijeća općine 

Oprisavci, članak 7, stavak 1. mijenja se i glasi:

Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo 
(1)je Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne „ Fizičke osobe komunalnu naknadu 

imovine,sitnog inventara, novčanih sredstava, te plaćaju u 3 godišnja obroka za period od 4 mjeseca. 
obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem Obveze plaćanja pojedinih obroka dospijevaju na 
31.12.2014.g. naplatu zadnjeg dana obračunskog razdoblja za koje 

se vrši plaćanje.“

Članak 2.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom 

 (1)donošenja i dostavlja se računovodstvu.  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 6Strana: 640



od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.706.805,74 

Brodsko posavske županije“. Kn.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OPRISAVCI III

Klasa: 023-05/15-01/17 Razlika između ostvarenih prihoda i 

Ur. br: 2178/14-01-15-1 primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam 

Oprisavci, 31. ožujka 2015. godine. ostvareni višak  prihoda:

PREDSJEDNIK Ostvareni prihodi i 

OPĆINSKOG VIJEĆA primici 1-12-14.g. 3.803,397,13 Kn

Franjo Klenuk, v.r. Izvršeni rashodi i izdaci  

1-12-14.g. 3.706.805,74 Kn

Višak   prihoda-

1-12-2014.godine    241.950,60 Kn

 

27. Ukupni utvrđeni  manjak prihoda i primitaka  

iznosi:

Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu Manjak  prihoda prenesen 

(N.N.87/08)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o iz 2013.g. - 133.353,15 Kn

polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (N.N Višak  prihoda-1-12-14 godine.  96.591,39 Kn

24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 17. Ukupni manjak prihoda - 36.671,96 Kn

sjednici održanoj 31. ožujka 2015.g. donijelo

GODIŠNJE IZVJEŠĆE IV

o izvršenju Proračuna općine Oprisavci od  Stanje žiro-računa na dan 1.1.2014.godine 

1.1.-31.12.2014.g. bilo je  166.126,92 Kn,  a na dan 31.12.2014. godine  

441.215,29 Kn.

OPĆI DIO Stanje blagajne na dan 1.1.2014.g. bilo je 

0,00 Kn, a na da 31.12 .2014 g. 0,00  Kn.

I

Godišnjim obračunom Proračuna općine V

Oprisavci za razdoblje 1.1.-31.12.2014.godine 

utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 
3.803.397,13 Kn. 31.12.2014.g. u iznosu od 630.396,60 Kn sastoji se 

od:

II -    potraživanja za općinske poreze

41.124,83 Kn
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama - potraživanja za komunalnu naknadu

Proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2014. godinu 49.510,24 Kn
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- potraživanja za komunalni doprinos POSEBNI DIO

39.541,91 Kn

- potraživanja od danih koncesija(ukop) VIII

1.030,00 Kn

- potraživanja od danih koncesija(odvoz Posebni dio Proračuna općine Oprisavci  

smeća) 13.006,25 Kn sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima 

- potraživanja od zakupa i iznajmljivanja sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.

imovine 23.271,96 Kn

- potraživanja od zakupa polj.zemljišta u 

vl.općine 11.680,87 Kn IX

- potraživanja od zakupa polj.zemljišta u 

vl.države 360.800,35 Kn Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna, 

- potraživanja od spom. rente 445,54 Kn zajedno s usporednim pregledom planiranih i 

- potraž. za naknade od nef.imovine ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 

29.080,00 Kn za navedeno razdoblje, bit će objavljen u 

- prihodi od vodnog gospodarstva (Hrv.vode) «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

3.321,66 Kn

- potraživanja-grobna naknada OPĆINSKO VIJEĆE

53.373,30 Kn OPĆINE OPRISAVCI

- ostala nespom. potraživanja 1.209,69 Kn

KLASA: 400-01/15-01/01

                                                                  URBROJ: 2178/14-01-15-1

VI Oprisavci, 31. ožujka 2015.g.

 

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2014. PREDSJEDNIK

godine u ukupnom iznosu od 479.186,74 Kn, a OPĆINSKOG VIJEĆA

odnose se na: Franjo Klenuk, v.r.

- Obveze prema dobavljačima 171.220,91  Kn

- Obveze za jamčevine 7.695,00 Kn

- Ostale obveze(unaprijed plaćeni prihodi) 

5.358,08 Kn

- Obveze za naknade štete od poplave 2014.g. 

284.454,00 Kn

- Ostale nespomenute obveze 2.795,75 Kn

VII

Godišnje izvješće o izvršenju  Proračuna po 

proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih 

podataka Rekapitulacije  usporednog pregleda 

planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te 

rashoda i izdataka Proračuna općine Oprisavci, za  

razdoblje 1.1.-31.12.2014.godinu.
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28. Članak  4.

Sredstva  za  izradu  Strategije  osigurat  će  

Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  se  apliciranjem  na  mjeru  7.  "Temeljne  usluge  i  

lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  obnova  sela  u  ruralnim  područjima",  podmjera 

("Narodne  novine"  br.  33/01,  60/01,  129/05,  7.1.  Sastavljanje  i  ažuriranje  planova  za  razvoj  

109/07,  125/08,  36/09,  150/11,  144/12,  19/13 - općina  i  sela  u  ruralnim  područjima  i  jihovih  

pročišćeni  tekst)  i  članka  32.  Statuta  općine  temeljnih  usluga,  te  planova  zaštite  i  

Oprisavci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  upravljanja  koji  se  odnose  na  lokalitete  Natura 

županije"  broj  06/13)  Općinsko  vijeće  općine  2000.  i  druga  područja  visoke  prirodne  

Oprisavci  na  svojoj  18.  sjednici  održanoj  16.  vrijednosti,  koja  će s e  provoditi  u  okviru  

travnja  2015.  godine  donosi programa  ruralnog  razvoja  Republike  Hrvatske  

za  razdoblje  214-2020.

ODLUKU

o  izradi  Strateškog  razvojnog  programa  Članak  5.

općine  Oprisavci  za  razdoblje  

2015. do  2020.  godine Ovlašćuje  se  općinski  načelnik  općine  

Oprisavci  da  sukladno  zakonskim  propisima  

provede  postupak  odabira  ovlaštene  osobe  i  

Članak  1. potpiše  ugovor  o  izradi  Strategije  razvoja  

općine  Oprisavci,  nakon  zaprimanja  pozitivne  

Općinsko vijeće  općine  Oprisavci  daje  Odluke  o  odabiru  od  strane  Agencije  za  

suglasnost  za  izradu  temeljenog  planskog  plaćanja  u  poljoprivredi,  ribarstvu  i  ruralnom  

dokumenta - Strategija  razvoja  općine  Oprisavci  razvoju  kao  nadležnog  tijela  za  provedbu  

za  razdoblje  2015.  do  2020.  godine. javnog  natječaja  za  podmjeru  7.1.

Članak  2. Članak  6.

Strategijom  razvoja  općine  Oprisavci  do  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

2020.  godine  (u  daljnjem  tekstu:  Strategija)  donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  

utvrdit  će  se  razvojni  ciljevi  usmjereni  prema  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

održivom  socio-ekonomskom  razvoju  općine  

Oprisavci,  te  definirati  razvojni  prioriteti,  mjere  OPĆINSKO  VIJEĆE

i  projekti  koji  će  doprinijeti  ostvarenju  ciljeva  OPĆINE  OPRISAVCI

Strategije.

Klasa  :  023-05/15-01/20

Urbroj:  2178/14-01-15-1

Članak  3. Oprisavci,  16.  travnja  2015.

Za  izradu  Strategije  osnovat  će  se  Predsjednik

Radna  skupina  koja  će  sudjelovati  u  izradi  Općinskog  vijeća

Strategije.  Ovlašćuje  se  općinski  načelnik  Franjo  Klenuk, v.r.

općine  Oprisavci  za  osnivanje  i imenovanje  

članova  radne  skupine  u  skladu  s  ovom  

Odlukom.
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OPĆINA ORIOVAC

1.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj  12.3.2015.godine donosi

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte
općine Oriovac u 2014. godini

I

Programom kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2014.godini (u daljnjem tekstu:Program) planiran je 
iznos od 956.500,00 kuna, a sa 31.12.2014.godine ostvaren je u iznosu od 596.716,54 kuna.

II

Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

Redni 
broj 

Skupina Vrsta radova Plan programa za 
2014.g. – 

Rebalans /kn 

Ostvarenje sa 
31.12.2014.god./kn 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

41112 
  42129 

42129 
42131 

4213 
42144 

4214 
42521 
42273 
43121 
42346 
42211 

Gradevinsko zemljište 
Kanalizacija 
Poslovni objekti – dom Bečic 
Ceste 
Poduzetnicka zona Caplja 
Elektroinstalacije 
Izgradnja vodovodne mreže 
Ulaganja u racunalne programe 
Oprema 
Knjige 
Sanacija deponija 
Racunalna oprema 

500,00 
50.000,00 
15.000,00 
50.000,00 

339.000,00 
50.000,00 
20.000,00 

1.000,00 
400.000,00 

20.000,00 
10.000,00 

1.000,00 

0 
0 
0 

5.500,00 
337.566,85 

54.401,88 
0 
0 

181.967,81 
16.565,90 

0 
714,10 

                                                                  UKUPNO:  956.500,00 596.716,54 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 6 Strana: 669



1.GRAĐEVINSKO  ZEMLJIŠTE  –  0 kuna

2. KANALIZACIJA –   0  kuna

3.POSLOVNI OBJEKTI – Dom Bečic – 0  kuna
      
4. CESTE –   5.500,00  kuna

Red.br. OPIS Plan za 
2014.god./kn 

Ostvarenje sa 
31.12.2014/kn 

1. 
2. 
3. 

Projektna dokumentacija za ul. J.Kozarca 
Oriovac  150 m 
Izrada troškovnika za ul. L.Ilića Oriovac 
Projektna dokumentacija Slavonska ulica 
Oriovac 

47.800,00 
2.200,00 

0 

2.200,00 
- 

3.300,00 

 UKUPNO: 50.000,00 5.500,00 
 

5. PODUZETNIČKA ZONA ČAPLJA – 337.566,85kuna

Red.br. OPIS Plan za 
2014.god./kn 

Ostvarenje sa  
31.12.2014/kn 

1. Izgradnja poduzetničke zone Čaplja – 
izvođenje radova 

339.000,00 337.566,85 

 UKUPNO 339.000,00 337.566,85 
 

6. ELEKTROINSTALACIJE –  54.401,88 kuna

Red.br. OPIS Plan za 
2014.god./kn 

Ostvarenje sa 
31.12.2014/kn 

1. 
2. 
3. 

Javna rasvjeta od centra Oriovca do kraja 
Lužana – projekt.dok. 
Izgradnja javne rasvjete M.Stojanovića Lužani 
Izgradnja javne rasvjete Slav.Kobaš 

0 
50.000,00 

0 

5.800,00 
34.019,38 
14.582,50 

 UKUPNO 50.000,00 54.401,88 

 

7. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE  -  0 kuna

8. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME – 0  kuna

9.OPREMA –  181.967,81 kuna
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10. KNJGE –  16.565,90 kuna

Nabavka knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Oriovac.

III

Ove Izvješće ostvarenja Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2014.godini objavit će se u 
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/16
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac,  12.3.2015.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

Red.br. OPIS  Plan za 
2014.god./kn 

Ostvarenje sa 
31.12.2014/kn 

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

10. 
11. 

 

Lužani – oprema za dječje igralište 
Pričac – nabavka ventil.  uređaja za dom  
 Lužani– malčer  
  Kujnik – dječje igralište  
  Pričac – dječje igralište  
Općina – vatrogasni aparati 
Malino – klima uređaj za Dom 
Oriovac – plinsko grijanje oprema 
Oriovac – traktorska kosilica 
Komunalni pogon – oprema razna 
Kontejneri za odvojeno prik.otpada – komada 
120 

44.223,75 
- 
- 
- 
- 

3.150,00 
7.180,00 

83.613,56 
11.999,00 
49.833,69 

200.000,00 
 

44.223,75 
3.912,50 
6.999,00 

- 
- 
- 

7.180,00 
83.613,56 
11.999,00 
20.890,00 

- 
 

 Ukupno: 400.000,00 181.967,81 
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2.

Na temelju  članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 10. sjednici održanoj 12.3.2015.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte                
općine Oriovac u 2014. godini

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte  općine Oriovac u 2014.godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/16
Urbroj: 2178/10-01-15-2
Oriovac,   12.3.2015.godine    

PRESJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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3.

općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na svojoj 10. sjednici održanoj 12.3.2015.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2014. godinu

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/10
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac,   12.3.2015.godine    

PRESJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

Na temelju članka 20. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i članka 32. Statuta 
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4.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na  10. sjednici održanoj   12. 3. 2015.godine donosi

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 
2014. godini

I

Programom tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2014.godini (u daljnjem 
tekstu: Program), planiran je iznos od kuna 1.700.000,00 a sa 31.12.2013.godine ostvaren je u iznosu od 
1.501.277,20 kuna.

II

  Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

III

Sredstva iz točke II. ovog Programa raspoređena su kako slijedi:

Red.
broj 

SKUPINA
 

OPIS Plan programa/kn Ostvarenje sa 
31.12.2014. 

1. 32241 Materijal za održavanje 
gradevinskih objekata  

500.000,00 492.041,81 

2. 32321 Usluge tek. i invest. održavanja 
građ. Objekata 

1.200.000,00 1.009.235,39 

  UKUPNO: 1.700.000,00 1.501.277,20 

 

Redni 
broj 

OPIS Plan za  2014/kuna Ostvarenje 
31.12.2014. 

1. 
 

CIGLENIK – uredenje doma 
- uređenje prostorija NK 

62.816,43 
0 

44.820,32 
7.555,35 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUŽANI  -      uređenje NK Svjetlost 
- uređenje Doma 
- uređenje ribarske kuće  
- Mjesni odbor  
- uređenje prostorija KUD-a 
- uređenje krova Hitne 
- uređenje sportskog objekta 
- uređenje župni ured 
- uređenje kapelice na groblju 
- uređenje mrtvačnice 

20.008,17 
129.243,84 

13.344,32 
9.076,33 

0 
0 
0 

414,45 
12.125,00 
44.989,13 

20.008,17 
217.235,11 

6.092,51 
0 

242,51 
7.180,00 
4.759,94 
7.813,39 

12.125,00 
44.989,13 
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3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 

MALINO –   uređenje Doma 
- uređenje kapelice 
- uređenje mrtvačnice 
- uređenje NK 
- uređenje crkve 

ŽIVIKE    -      uređenje područne škole 
- uređenje lovačkog doma 
- uređenje vatrogasnog doma 

Komunalni pogon 

32.040,53 
53.580,00 
52.698,75 

3.562,50 
0 

7.407,24 
36.084,29 

0 
22.124,58 

12.040,53 
43.580,00 
32.698,75 

3.562,50 
9.920,00 

23.365,15 
20.151,38 
10.904,00 

2.124,58 
 
 

6. PRIČAC  - uređenje čuvarnice 9.683,50 9.683,50 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLAV. KOBAŠ -    uređenje prostorije KUD-a 
-  uređenje lovačkog doma 
- uređenje Doma 
- uređenje NK 
- uređenje prostorije HSS 
- uređenje školski stanovi 
- uređenje osnovne škole 
- uređenje crkve 
- uređenje prostorije HDZ 
- uređenje prostorije MO 
- uređenje župnog ureda 
- uređenje kapelice 
- uređenje KKK 

167.236,70 
22.554,80 

138.049,97 
90.739,86 

2.950,14 
315,45 

19.739,53 
0 
0 

62.654,13 
4.627,21 

44.250,00 
13.052,50 

118.526,13 
1.714,03 

101.306,89 
116.419,88 

2.950,14 
315,45 

24.239,28 
3.464,33 
1.361,13 

48.627,06 
11.060,52 
34.250,00 
15.498,90 

8. ORIOVAC, KUJNIK, RADOVANJE:  
- uređenje objekta voćara i vinogradara 
- uređenje lovačkog doma 
- uređenje župnog ureda 
- uređenje MO 
- uređenje mrtvačnice 
- uređenje NK Oriolik 
- uređenje kino sale 
- uređenje crkve 
- uređenje klubane 
- uređenje FINE 
- uređenje objekta časnih sestara 
- uređenje tavana velike dvorane 
- uređenje Doma 
- uređenje prostorije KUD-a 
- uređenje prostorije UHDDR 
- uređenje prostorije dječjeg vrtića 
- uređenje stana Petrinović 

 
74.308,43 
59.067,13 
36.347,95 

3.377,81 
78.452,09 
80.667,13 
58.013,34 
58.818,15 
41.425,00 
25.031,25 
18.550,00 

6.980,00 
83.592,37 

0 
0 
0 
0 

 
101.228,66 

45.370,50 
65.815,75 
12.085,43 
15.240,06 
17.104,63 
27.959,03 
48.818,15 
41.425,00 
15.031,25 
18.550,00 

6.980,00 
40.582,12 

1.359,52 
3.979,63 
1.107,56 
2.270,04 

 UKUPNO: 1.700.000,00 1.501.277,20 
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IV

Ovo Izvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 
2014.godini objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/17
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac,  12.3.2015.

Predsjednik Vijeća
općine Oriovac

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 10. sjednici održanoj   12.3.2015.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na  području 
općine Oriovac u 2014.godini

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine 
Oriovac u 2014.godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/17
Urbroj: 2178/10-01-14-2
Oriovac,  12.3.2015.godine.                          

PRESJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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5.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 43/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), i 
32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće 
općine Oriovac na 10. sjednici održanoj  12. 3.2015.godine donosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području općine Oriovac za 2014.godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na područje općine Oriovac u 2014.godini (u 
daljnjem tekstu: Program) planiran je u iznosu od 519.000,00 kuna, a sa 31.12.2014.godine ostvaren je u iznosu 
od 397.468,73 kuna.

Članak 2.

  Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

1.  JAVNE POVRŠINE - SKUPINA  42131 I  42113
Plan  za 2014.godinu – rebalans  …………………………..  349.000,00  kuna
Ostvarenje sa 31.12.2014.godine. ………………………      337.566,85 kuna

OSTVARENO  

Radovi u iznosu od  337.566,85  kuna financirani su iz sredstava Ministarstva gospodarstva. 

2. NERAZVRSTANE  CESTE  -  SKUPINA  42131
Plan  za 2014.godinu - Rebalans ……………………….       50.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2014.godine. ……………………           5.500,00 kuna 

OSTVARENO:

  

Redni 
broj 

OPIS POSLOVA Plan za 2014 .godinu – 
rebalans/kn 

Ostvareno sa 
31.12.2014.god/kn 

1. 
2. 

Izgradnja kom.infrastr. za pod. Zonu 
Čaplja 
Sanacija deponije Radovanje (dug) 

339.000,00 
10.000,00 

337.566,85 
0 

                                  UKUPNO: 349.000,00 337.566,85 

 

Redni 
broj 

OPIS POSLOVA  Plan za 2014.god./kn Ostvarenje sa 
31.12.2014.god./kn 

1. 
2. 
3. 

Projektna dokumentacija za  J.Kozarca 
Oriovac 150 m 
Izrada troškovnika za ul. L.Ilića Oriovac 
Projektna dokumentacija Slavonska 
ulica Oriovac 

47.800,00 
2.200,00 

0 

2.200,00 
- 

3.300,00 

 UKUPNO: 50.000,00 5.500,00 
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Radovi u iznosu od  5.500,00  kuna financirani su iz komunalnog doprinosa.

3.  JAVNA  RASVJETA – SKUPINA 42144
Plan programa za 2014.godinu. - rebalans ………………….    50.000,00  kuna
Ostvarenje sa 31.12.2014.godine. ……………………………..     54.401,88  kuna

OSTVARENO:

Redni 
broj 

OPIS POSLOVA  Plan za 2013.god./kn Ostvarenje sa 
31.12.2014.god./kn 

1. Izgradnja javne rasvjete M.Stojanovića 
Lužani 

50.000,00 54.401,88 

UKUPNO: 50.000,00 54.401,88 

Radovi u iznosu od  54.401,88 kuna financirani su iz komunalnog doprinosa.

Članak 3.

1. OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
- SKUPINA 42129
Plan programa za 2014.godinu rebalans ……………………..   50.000,00  kuna
Ostvarenje sa 31.12.2014.godine. ………………………………                    0  kuna

2. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE – SKUPINA  4214                   
Plan programa za 2014.godinu - Rebalans…………………… 20.000,00  kuna
Ostvarenje sa 31.12.2014.godine. ………………………………                  0  kuna

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/18
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac,  12.3.2015.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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Na temelju članka 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04  Uredba – 
110/04, 178/04 , 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,  144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 32. Statuta 
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na svojoj  10.sjednici održanoj   12.3.2015.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na 
području općine Oriovac u 2014. godini

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području 
općine Oriovac u 2014.godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/18
Urbroj: 2178/10-01-15-2
Oriovac,  12.3.2015.godine

PRESJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r. 
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6.

Na temelju članka 28. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), te članka 
32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće 
općine na 10. sjednici održanoj  12.3.2015.godine donosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. st.1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na području općine Oriovac u 2014.godini

I

Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu na području općine Oriovac u 2013.godini (u daljnjem tekstu: Program), planiran je iznos od 
1.953.000,00 kuna,  a ostvaren je sa 31.12.2014.godine u iznosu od  1.475.272,11  kuna.

Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA – SKUPINA   32329
Novi Plan Programa za 2014.godinu - rebalans…………… 37.000,00  kuna
Ostvarenje sa 31.1.2014.godine ………………...……………45.500,00  kuna

                                                                                   
OSTVARENO:

- Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na području općine Oriovac
  u dužini od 56.522 m ………………………………………………………  45.500,00 kn
Sredstva za izvršenje radova u iznosu od  45.500,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – SKUPINA   32329
     Novi Plan Programa za 2014.godinu - rebalans. …………… 41.900,00 kuna
     Ostvarenje sa 31.12.2014.godine. ……………………………. 45.700,00 kuna
                                                                                             
OSTVARENO:
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Redni 
broj 

OPIS  RADOVA  Plan za 2014. 
godinu/kuna 

Ostvarenje  plana za 
2014.god. / kuna  
 

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

  - košenje parka i dvorišta vrtica u Oriovcu 
površine 4.644 m2  
 - košenje zelenih površina Cimen Radovanje 
površine 24.800m2  
 - košenje parka i Trga Sv.Marka u Sl.Kobašu 
površine 5.548m2  
 - košenje zelenih površina u Lužanima 

? park površine 2.640 m2 
? napuštene kuće površine 1.500 m2 
? površina oko Ribarske kuće 

- košenje okoliša crkve u Malinu površi na 320 
m2 
 - košenje okoliša crkve u Cigleniku površina 
285 m2 
 - košenje spomen parka u Živikama  površine 
9.750 m2  
 - košenje zelenih površina ispred napuštenih 
kuća     
   djelomično  u Oriovcu površine 22.306 m2 
 - košenje okoliša crkve u Pričcu površine  100 
m2 
  - košenje i održavanje RC „Caplja“ Oriovac 
površine 10.000 m2 
  - košenje zelenih površina  „Ograde“ Becic 
površine 800 m2 
                                                                             

2.300,00 
12.140,00 

3.000,00 
2.800,00 

 
 
 

1.600,00 
150,00 

4.800,00 
 

11.100,00 
50,00 

5.000,00 
400,00 

2.507,00 
13.232,60 

3.270,00 
3.052,00 

 
 
 

174,40 
163,50 

5.232,00 
 

12.127,71 
54,50 

5.450,00 
436,29 

UKUPNO:  41.900,00 45.700,00 
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Sredstva za izvršenje radova u iznosu od 45.700,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – SKUPINA 32244 I 32329
      Plan  Programa za 2014.godinu. ……………………….     941.100,00  kn
      Ostvarenje sa 31.12.2014.godine. ……………………..       564.299,96  kn

OSTVARENO:

Redni 
broj 

OPIS POSLOVA  Plan za 
2014.god./kuna 

Ostvarenje sa 
31.12.2014.god./kuna 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Bečic – održavanje brdskih puteva 
Ciglenik – održavanje brdskih puteva 
Lužani – održavanje poljskih puteva i 
popravak pješačke staze 
Oriovac,Radovanje,Kujnik- održavanje 
poljskih i brdskih puteva 
Sl.Kobaš – održavanje poljskih puteva 
Živike – održavanje puteva 
Malino – održavanje puteva 
Općina – čišćenje snijega  

73.550,00 
36.669,80 

140.543,75 
328.956,42 
177.445,31 
120.934,72 

63.000,00 
0 

37.453,00 
14.336,03 
71.224,13 

236.894,90 
106.738,90 

79.969,25 
0 

17.683,75 

UKUPNO: 941.100,00 564.299,96 
 

Sredstva u iznosu od 564.299,96 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade a povjereni su temeljem 
ugovora tvrtki „IKS“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz Oriovac.

  4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – SKUPINA 32329
     Novi Plan Programa za 2014.godine.- rebalans ……………    170.000,00 kuna
     Ostvarenje sa 31.12.2014.godine. …………………………..      124.741,25 kuna

OSTVARENO:
- održavanje javne rasvjete na području općine –
  izmjena i popravci rasvjetnih tijela ………………………………………  124.741,25   kuna

Sredstva za izvršenje radova u iznosu od  124.741,25 kuna osiguravaju se iz komunalne naknade.

5. UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU – SKUPINA 32329
- Novi Plan za 2014.godinu …………………………………………..  600.000,00  kuna
-  Ostvarenje sa 31.12.2014.godine ………………………………….  537.039,37  kuna

Sredstva u iznosu od 537.039,37 kuna osiguravaju se iz sredstava:
- komunalne naknade ……………………………………………. 148.026,81  kuna
- Proračuna općine Oriovac ………………………………………389.012,56  kuna

6. ODRŽAVANJE GROBLJA – PRIHOD OD GROBNE NAKNADE  - SKUPINA 65232 I PRIHOD OD 
UKOPA POKOJNIKA – SKUPINA 65269
        Novi Plan Programa za 2014.godinu. ………………………..    163.000,00  kuna
        Ostvarenje sa 31.12.2014.godine. ……………………………..   157.991,53 kuna 
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Redni 
broj 

OPIS RADOVA  Plan za 2014. 
godinu/kuna 

Ostvarenje sa 
31.12.2014.god./kuna 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

-održavanje groblja 
* groblje Oriovac površine                          
30.000 m2 
 * groblje Radovanje površine                        
3.440 m2 
* groblje Kujnik -Malino površine                  
9.975 m2 
 * groblje Lužani  površine                            
19.200 m2 
 * groblje Ciglenik površine                          
12.319 m2 
* groblje Slav.Kobaš površine                      
10.000 m2 
-  održavanje objekata – mrtvačnice 
   * mrtvačnica Radovanje 
    * mrtvačnica Oriovac 
    * mrtvačnica Kujnik-Malino 
    * mrtvačnica Lužani 
     * mrtvačnica Ciglenik 
     * mrtvačnica Slav.Kobaš 

 

 70.000,00 
 
 
 
 
 
 

93.000,00 

97.520,00 
 
 
 
 
 
 

60.471,53 

UKUPNO:                                                                   163.000,00 157.991,53 

 

Sredstva za izvršenje radova predviđena su u iznosu od  157.991,53 kuna, financirat će se iz sredstava grobne 
naknade i ukopa pokojnika.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/19
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac,  12. 3.2015.godine.  

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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Na temelju članka 28. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04  Uredba – 
110/04, 178/04 , 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 32. Statuta 
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na svojoj  10.sjednici održanoj  12.3.2015. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
članka 22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

na području općine Oriovac u 2014.godini.

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. st.1. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Oriovac u 2014.godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/19
Urbroj: 2178/10-01-15-2
Oriovac,  12.3.2015.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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7.

Na  temelju članka 6. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u 
općini Oriovac i članka 4. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti, 
donosim

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju Plana i programa rada vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
u općini Oriovac u 2014. godini

Programom rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon), 
obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih zelenih površina na području općine Oriovac
2. Upravljanje i održavanje groblja na području općine Oriovac
3. Obavljanje ukopa na području općine Oriovac
4. Poslovi komunalnog redara za općinu Oriovac

Sredstva za rad Vlastitog pogona osigurat će se u Proračunu općine Oriovac za 2014.godinu i to iz:
- Komunalne naknade …………………………….. 928.268,02  kuna
- Grobne naknade …………………………………… 146.031,53  kuna
- Ukopa pokojnika …………………………………..    11.960,00  kuna  
- Proračuna općine Oriovac …………………….   145.341,98  kuna

                                                              _____________________
                                                                      1.231.601,53   kuna

1.a)  Održavanje javnih zelenih površina na području općine Oriovac

Na poslovima redovito javnih zelenih površina na području općine Oriovac Programom je obuhvaćena košnja 
trave uz cestu, čišćenje živice i grmlja uz cestu, te održavanje javnih zelenih površina – košnja na području cijele 
općine:
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Redni 
broj 

OPIS  RADOVA  Plan za 2014. 
godinu/kuna 

Ostvarenje plana za 
2014 / kuna  
 

1. 

2. 

3.
 

4. 
   

 
5. 

6. 

7.

 
8. 

 
9. 

10. 

11. 
 

  - košenje parka i dvorišta vrtica u Oriovcu 
površine 4.644 m2  

 

- košenje zelenih površina Cimen  Radovanje 
površine 24.800m2  

 

- košenje parka i Trga Sv.Marka u Sl.Kobašu 
površine 5.548m2  
 - košenje zelenih površina u Lužanima 

? park površine 2.640 m2 
? napuštene kuće površine 1.500 m2 
? površina oko Ribarske kuće 

- košenje okoliša crkve u Malinu površi na 320 
m2 
 - košenje okoliša crkve u Cigleniku površina 
285 m2 
 - košenje spomen parka u Živikama površine 
9.750 m2  
 - košenje zelenih površina ispred napuštenih 
kuća     
    u Oriovcu površine 22.306 m2 
 - košenje okoliša crkve u Pričcu površine  100 
m2 
  - košenje i održavanje RC „Caplja“ Oriovac 
površine 10.000 m2 
  - košenje zelenih površina  „Ograde“ Becic 
površine 800 m2 
                                                                             

2.300,00 

12.140,00 

3.000,00
 

2.800,00 
 
  
 

160,00
 

150,00
 

4.800,00 
 

11.100,00
 

50,00
 

5.000,00

 
400,00 

 

2.507,00 

13.232,60 

3.270,00
 

3.052,00 
 
  
 

174,40
 

163,50
 

5.232,00 
 

12.127,71

 
54,50

 
5.450,00

 
436,29 

UKUPNO:  41.900,00 45.700,00 

 

Pored programom navedenih poslova djelatnici obavljaju i druge programske djelatnosti za potrebe udruga, 
dječjeg vrtića, škola, vjerskih organizacija i sl. navedene poslove obavljalo je pet komunalnih djelatnika, a po 
potrebi i više.

1.b)   ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj 
osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te 
gospodarenjem cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, nasipanje kamenog materijala ( nerazvrstane ceste, 
poljski i brdski putovi).
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OSTVARENO:

Redni 
broj 

OPIS POSLOVA  Plan za 
2014.god./kuna 

Ostvarenje sa 
31.12.2014.god./kuna 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Bečic – održavanje brdskih puteva 
Ciglenik – održavanje brdskih puteva 
Lužani – održavanje poljskih puteva i 
popravak pješačke staze 
Oriovac,Radovanje,Kujnik- održavanje 
poljskih i brdskih puteva 
Sl.Kobaš – održavanje poljskih puteva 
Živike – održavanje puteva 
Malino – održavanje puteva 
Općina – čišćenje snijega  

73.550,00 
36.669,80 

140.543,75 
328.956,42 
177.445,31 
120.934,72 

63.000,00 
0 

37.453,00 
14.336,03 
71.224,13 

236.894,90 
106.738,90 

79.969,25 
0 

17.683,75 

UKUPNO: 941.100,00 564.299,96 
 

Sredstva u iznosu od 564.299,96 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.  

1.c)  ODVODNJA  OTPADNIH  VODA 

    Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se  pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste i odvodnja 
atmosferskih voda.

· Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na području cijele općine u dužini od 56.522 m'  po potrebi – 
radovi su temeljem ugovora povjereni tvrtki „IKS“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz 
Oriovac.

   Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 45.500,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne 
naknade.

2 i 3.     ODRŽAVANJE GROBLJA  I OBAVLJANJE UKOPA

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrana, te ukopa 
pokojnika.
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Redni 
broj 

OPIS RADOVA  Plan za 
2014.godinu/kuna 

Ostvarenje sa 
31.12.2014.god./kuna 

1. 
 
 
 
 
 
 2.

 
 
 
 
 
 
 

-održavanje groblja 
* groblje Oriovac površine                          
30.000 m2 
 * groblje Radovanje površine                        
3.440 m2

 
* groblje Kujnik-Malino površine                  
9.975 m2

 
 
* groblje Lužani

  
površine                            

19.200 m2
 

 
* groblje Ciglenik površine                          

12.319 m2
 * groblje Slav.Kobaš površine                      

10.000 m2
 -

  
održavanje objekata –

 
mrtvačnice

 
   

* mrtvačnica Radovanje

 
    

* mrtvačnica Oriovac

 
    

* mrtvačnica Kujnik-Malino

 
    

* mrtvačnica Lužani

 
     

* mrtvačnica Ciglenik

 
     

* mrtvačnica Slav.Kobaš

 
 

70.000,00 
 
 
 
 
 
 93.000,00
 

97.520,00 
 
 
 
 
 
 60.471,53
 

UKUPNO:

                                                                   

163.000,00

 

157.991,53

 

 
Sredstva za izvršenje radova predviđena su u iznosu od  157.991,53  kuna, financirat će se iz sredstava grobne 
naknade i ukopa pokojnika.

4. POSLOVI KOMUNALNOG REDARA

U cilju praćenja stanja i uređenja naselja na području općine komunalni redar  je u 2013.godini pratio poštivanje 
odredbi Odluke o komunalnom redu općine Oriovac.  Mandatnih  kazni kao i pokretanja prekršajnog postupka 
nije bilo.

IZDACI 
–  održavanje javnih zelenih površina i nerazvrstanih cesta … ..      655.499,96
- upravljanje i održavanje grobljima ………………………….............       157.991,53
- troškovi komunalnog pogona ……………………………………………..       53.203,77
- ostali dohodak – plaće ……………………………………………………….      309.556,32  
- potrošni materijal ………………………………………………………………        55.349,95

                                                           ___________________________
                                                                                             UKUPNO:                 1.231.601,53
PRIHODI

- sredstva od grobne naknade ……………………………….        146.031,53
- sredstva od ukopa pokojnika ………………………………           11.960,00
- sredstva iz Proračuna općine ……………………………….        145.341,98
- sredstva iz komunalne naknade ……………………………       928.268,02

                                                                         _________________________
                                                                         UKUPNO:    1.231.601,53

U  Oriovcu, ožujak  2015. godine.

                                                                                                             Voditelj Vlastitog pogona
                                                                                                 za obavljanje komunalnih djelatnosti
                                                                                                                        Pavao  Haring, v.r.
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Na temelju članka 4. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini 
Oriovac od 03.1.2006. godine i članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj   12.3.2015.godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju  Izvješća o ostvarenju Plana i  programa rada Vlastitog pogona za obavljanje Komunalnih 
djelatnosti u općini Oriovac u 2014.godini

1. Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja Izvješće o ostvarenju Plana i programa rada Vlastitog pogona za 
obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac u 2014.godini koje  je podnio upravitelj pogona.

2. Sastavni dio ovog Zaključka sačinjava Izvješće o ostvarenju Plana i programa rada Vlastitog pogona za 
obavljanje komunalnih djelatnosti u 2014. godini.

3. Ovaj Zaključak o usvajanju izvješća o ostvarenju Plana i programa rada Vlastitog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2014.godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/20
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac,   12.3.2015.godine  

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

8.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 32. Statuta 
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na 10. sjednici održanoj  12.3.2015.godine. donosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju  Plana  nabave općine Oriovac za 2014.godinu

I.

Planom nabave općine Oriovac za robu, radove i usluge u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđena je 
nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu općine Oriovac u 2014. godini u iznosu od  
2.047.460,71  kuna sa PDV-om.

II.

Plan nabave općine Oriovac za 2014.godinu ostvaren je kako slijedi:
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Evid. 

broj

Pozicija 

proracuna

Predmet nabave Procijenjena 

vrijednost  

(bez PDV -a)

Procijenjena

Vrijednost/ 

kuna

1. 32211 Uredski materijal 54.178,32 67.722,89

2. 32241

32321

Uređenje doma u Cigleniku 35.856,24 44.820,32

3. 32241

32321

Uređenje društvenog doma Lužani 173.788,09 217.235,11

4. 32241

32321

Uređenje mrtvačnice Lužani 35.991,30 44.989,13

5. 32241

32321

Uređenje kapelice na groblju

 

34.864,00

 

 

43.580,00

 

6. 32241

32321

Uređenje mrtvačnice na groblju 

Malino –

 

Kujnik

 

26.159,00

 

32.698,75

 

7. 32241

32321

Uređenje prostorija KUD -a Slav. 

Kobaš

 

94.820,91

 

118.526,13

 

8. 32241

32321

Uređenje Društvenog doma 

Slav.Kobaš

 

81.045,52

 

101.306,89

 

9. 32241

32321

Uređenje kino sale Oriovac

 

22.367,23

 

27.959,03

 

10. 32241

32321

Uređenje crkve Oriovac

 

39.054,52

 

48.818,15

 

11. 32241

32321

Uređenje klubane Oriovac

 

33.140,00

 

41.425,00

 

12. 32241

32321

Uređenje Doma Oriovac

 

32.465,70

 

40.582,12

 

13. 42131 Izgradnja infrastrukture poduzetničke 

zone Čaplja 

270.053,46
 

337.566,85
 

14. 42144 Izgradnja javne rasvjete u 

M.Stojanovića Lužani

 

27.215,51
 

34.019,38
 

15. 42129 Nadzor nad izgradnji kanalizacijske

 
mreže

 

  16. 32244 Utrošak el.energije za javnu rasvjetu

 

429.631,50

 

537.039,37

 

17. 32343 Deratizacija i dezinsekcija

 

71.800,00

 

89.750,00

 

III.

Ovo Izvješće o izvršenju  Plana nabave općine Oriovac za 2014.godinu  objavit će se  u "Službenom vjesniku 
Brodsko posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/21
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac,  12.3.2015.godine        PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

18.

 

32379

 

Razvojni program

 

46.406,23

 

58.007,78

 

19.

 

32391

 

Grafičke usluge –

 

Obzor

 

26.861,20

 

33.576,50

 

20.

 

42273

 

Oprema –

 

Lužani –

 

dječje igralište

 
                 

Oriovac –

 

plinsko grijanje

 

35.379,00

 

66.890,84

 

44.223,75

 

83.613,56

 

UKUPNO:

 

1.637.968,57

 

2.047.460,71

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 6Strana: 690



9.

Na temelju članka 76. st.7. Zakona o športu (NN 71/06, 150,08,124/10, 86/12 i 94/13) i članka 32. 
Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na  10. sjednici održanoj  12.3.2015. godine, donosi

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu
na području općine Oriovac u 2014. godini

I

     Javne potrebe u sportu u 2014. godini izmjenom Programa planirane su u iznosu od 701.000,00 kuna, a 
ostvaren je sa 31.12.2014. godine u iznosu  od 1.067.367,03                                        kuna.

1.PRIJENOSNA  SREDSTVA SPORTSKIM KLUBOVIMA – SKUPINA 38115

     
 Izmjena Programa- novi plan................................................................700.000,00 kn

            Ostvarenje sa 31.12.2014. godine........................................................1.059.490,00 kn
     
OSTVARENO:

NK „Oriolik“ Oriovac................................................................................640.490,00 kn
NK „Svjetlost“ Lužani.................................................................................85.300,00 kn
NK „Slavonac“ Slav. Kobaš........................................................................49.700,00 kn
NK „Mladost“ Malino..................................................................................39.500,00 kn
NK „Omladinac“ Ciglenik...........................................................................25.200,00 kn
TDK „Škorpion“ Oriovac..............................................................................9.000,00 kn                                   
KK „Rekord-tim“ Oriovac.........................................................................150.000,00 kn
KKK „Oriolik“ Slav. Kobaš.........................................................................20.700,00 kn
TK „Svjetlost“ Lužani....................................................................................8.000,00 kn
Škola nogometa Oriovac..............................................................................16.700,00 kn
Škola nogometa Lužani..................................................................................9.400,00 kn
STK Oriovac, Oriovac…....….. .…………………………………...…….....5.500,00 kn

                                                                                                                                    
                                                                                              Ukupno:    1.059.490,00 kn

2. IZDACI U SPORTU – SKUPINA 32999

      Izmjena Programa – novi plan...........................................................1.000,00 kn         
      Ostvarenje sa 31.12.2014. godine........................................................7.877,03 kn
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OSTVARENO:

- troškovi izdataka u sportu: sportska oprema, medalje, pehari, plakate..........7.877,03 kn

II
                                                                                   
Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC 

Klasa: 022-01/15-01/22
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 12. 3. 2015.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

Na temelju članka 76. st.7. Zakona o sportu (N.N. 71/06, 150/08 i 12410 ) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj  10. 
sjednici održanoj  12. 3. 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju  Programa javnih potreba u sportu   
na području općine Oriovac u 2014. godini

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2014. godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE      
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/22 
Urbroj: 2178/10-01-15-2
Oriovac,  12. 3. 2015. godine      

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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10.

Na temelju  clanka 4. stavka 4 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90, 27/93 i 38/09) i 
clanka 32. Statuta opcine Oriovac ("Sl. vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 I 07/13), Opcinsko vijece 
opcine Oriovac na  10. sjednici održanoj 12.3.2015. godine, donosi

IZVJEŠCE 

o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi  na podrucju opcine Oriovac u 2014. godini

I

      Javne potrebe u kulturi u 2014. godini planirane su u iznosu od 190.000,00 kuna, a sa 31.12.2014. godine 
ostvarene su u iznosu od    179.315,22 kuna.
     
1.MANIFESTACIJE U KULTURI

OSTALE TEKUCE DONACIJE KULTURNO UMJETNICKIM DRUŠTIVIMA - SKUPINA 38119

     Izmjena Programa – novi plan….…………………………….80.000,00 kuna
     Ostvarenje sa 31.12.2014. godine ………….………………...79.500,00 kuna

OSTVARENO:
 
KUD ”Luka  Ilic  Oriovcanin” Oriovac…....................................34.500,00 kuna
KUD “Matija Gubec” Slav. Kobaš...............................................16.000,00 kuna
KUD “Granicar” Lužani ……………….……………..………...29.000,00 kuna
__________________________________________________________________    
                                                                          Ukupno:              79.500,00 kuna            

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI U KULTURI - SKUPINA 32999

     Izmjena Programa – novi plan………………..…………….....50.000,00 kuna
     Ostvarenje sa 31.12.2014 godine…..………………………….59.243,80  kuna

 OSTVARENO:

- ČIJALO PERJA – tradicionalna manifestacija koja se održava u Lužanima u organizaciji 
KUD-a “Granicar” iz Lužana……………………………………………………………..5.656,25 kuna
- SMOTRA TAMBURAŠKIH SASTAVA BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE 
Smotra tamburaške glazbe koja se svake godine održava u Slav.  Kobašu u organizaciji 
KUD “Matija Gubec” iz Slav. Kobaša……………………………...................................11.625,00 kuna
-ORIOVITA I FIŠIJADA, - u sklopu istog održana je medužupanijska Smotra zadruga 
Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije………………………..…………..…...2.969,00 kuna
- kazališna predstava za djecu…………………………………………………………….3.500,00 kuna
-pokladno jahanje na podrucju opcine Oriovac…………………………………………..2.437,50 kuna 
- razigrani Lipicanci u organizaciji 1. Kobaške udruge ratara i stocara Sl. Kobaš……….6.000,00 kuna       
- Vinobus- obilježavanje sv. Vinka………………………………………….....................2.937,50 kuna
- darovi za djecu - Sv. Nikola…………………………………………………………....24.118,55 kuna
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2. IZDACI ZA NABAVKU KNJIGA ZA KNJIŽNICU - SKUPINA 43121

    Izmjena Programa – novi plan…………………………..…20.000,00 kuna
    Ostvarenje sa 31.12.2014. godine………..…………….……6.994,92 kuna

OSTVARENO:

 Kupnja knjiga za Narodnu knjižnicu i citaonicu Oriovac ……..6.994,92 kuna

3. OSTALI IZDACI - GRAFICKE I TISKARSKE USLUGE – SKUPINA 32391

Izmjena Programa – novi plan…………………………………..40.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2014. godine……………………………… 33.576,50 kuna

OSTVARENO:

U 2014. godini izdana su tri broja opcinskog glasila “Obzor” u iznosu od.…33.576,50 kuna.

II

Ovo Izvješce objavit ce se u "Službenom vjesniku Brodsko posavke županije".

OPCINSKO VIJECE
OPCINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/23
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 12. 3. 2015.

PREDSJEDNIK VIJECA
OPCINE ORIOVAC

Miroslav. Maricic, univ.spec.oec., v.r.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 07/13), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 10.sjednici održanoj  12.3.2015.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješca o ostvarenju  Programa javnih potreba u kulturi   
na podrucju opcine Oriovac u 2014. godini

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2014. godini.
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II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE      
OPCINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/23 
Urbroj: 2178/10-01-15-2
Oriovac,  12.3.2015.godine

PREDSJEDNIK VIJECA
OPCINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

11.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13 i 152/14) i članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije"10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 10. sjednici održanoj  
12.3.2015. godine, donosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju  Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2014. godini

I

      Socijalne potrebe na području općine Oriovac u 2014. godini planirane su izmjenom Programa u iznosu od 
530.000,00, a ostvaren sa 31.12.2014. godine u iznosu od  668.761,97  kunu.
     

1.POMOĆ SAMCIMA I OBITELJIMA – SKUPINA 37212
 
Izmjena Programa – novi plan........................................................530.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2014. godine...................................................668.761,97 kuna

OSTVARENO:

a) Podmirenje troškova stanovanja
   Za podmirenje troškova stanovanja - el. energije, vode  u  2014.  godini  realizirano je:

Josip Štefanac, Oriovac                                                       1.323,35
Stjepan Majcanić, Oriovac                                                     582,39
Mira Čondrić, Lužani                                                          1.202,89
Ivan Sambolec, Oriovac                                                         794,24
Milkica Orešković, Oriovac                                                   930,57
Marica Tomić, Oriovac                                                          597,69
Mato Mišić, Kujnik                                                                858,05
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Ivo Pranjić, Slav. Kobaš                                                         721,72
Zdenko Odobašić, Slav. Kobaš                                              744,64
Zvonko Kranjčević, Ciglenik                                                 433,68
Karlo Lončarić, Ciglenik                                                     1.252,54
Zvonko Hrvojević, Lužani                                                     715,53
Jelena Grbac, Malino                                                             412,17
Slaviša Čartaloni, Malino                                                       500,00
Mirko Filipović, Malino                                                         946,25
Vladimir Jurić, Oriovac                                                       1.358,92
Slađana Jurković, Kujnik                                                       500,00
Antun Pavičić, Oriovac                                                          409,86
Dalibor Dubočanac, Lužani                                                    952,01
Drago Živanić, Slav. Kobaš                                                 2.611,21
Barica Milašin, Oriovac                                                         624,80
Vidosava Smiljanić, Oriovac                                             10.929,73

_______________________________________________________
Ukupno                                                                              29.402,24

b) Jednokratna novčana pomoć
Jednokratne novčane pomoći odobravale su se jednom u tijeku godine, odlukom načelnika, a visina je određena 
ovisno o potrebama podnositelja zahtjeva, te posebnim okolnostima u kojima isti živi. 

Zvonko Kranjčević, Ciglenik                                          6.500,00
Anđelko Lončar, Lužani                                                     500,00
Anita Filipović, Malino                                                   2.500,00
Gordana Babić, Oriovac                                                  2.000,00
Slađana Jurković, Kujnik                                                   900,00
Anka Majcanić, Oriovac                                                 1.500,00
Antun Pavičić, Oriovac                                                      300,00
Ruža Lenček, Oriovac                                                     1.000,00
Monika Trubić, Kujnik                                                   1.000,00
Vinko Matanović, Slav. Kobaš                                       1.500,00
Dejan Aksentić, Slav. Kobaš                                           1.600,00
Nenad Jovičić, Slav. Kobaš                                             2.700,00
David Živatović, Lužani                                                  1.000,00
Marija Stojanović, Ciglenik                                               600,00
Hrvoje Stjepanović, Lužani                                             2.000,00
Nedjeljko Budimir, Malino                                                500,00
Zvonko Živković, Oriovac                                                 500,00
Nada Milašin, Oriovac                                                    2.300,00
Marija Vugrić, Kujnik                                                       700,00
Mihajlo Čorak, Oriovac                                                  2.000,00
Amalija Čaldarević, Oriovac                                          1.500,00
Dragica Stipić, Oriovac                                                     600,00
Josip Kovačević, Oriovac                                               1.500,00
Ankica Živatović, Oriovac                                              2.500,00
Dora Felding, Oriovac                                                       800,00
Domagoj  Vidaković, Malino                                         1.000,00
Jelena Terzić, Slav. Kobaš                                              1.500,00 
_____________________________________________________        
Ukupno                                                                      41.000,00
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c)  Osiguravanje ogrijeva korisnicima stalne  pomoć 
U 2014. godini općina Oriovac je sukladno zakonskim odredbama radi osiguravanja sredstava za odobrenje 
pomoći pri kupnji drva, po dobivenim podacima od Centra za socijalnu skrb, podnijela  BPŽ zahtjev za 
prebacivanje sredstava u Proračun općine Oriovac, te su sredstva prebačena  na račune korisnika i to:

1. Alilović Vlado, Lužani
2. Benčić, Željko, Slav. Kobaš
3. Benković Mandica, Lužani 
4. Rudolf  Mira, Lužani
5. Drozdek Kata, Radovanje 
6. Galović Goran, Slav. Kobaš
7. Jurković Slađana, Kujnik
8. Kristić Manda, Živike
9. Mišić Mato, Kujnik
10. Martić Anto, Kujnik 
11. Matijević Celina, Lužani
12. Matijević Slavica, Lužani
13. Miloš Mara, Slav. Kobaš
14. Mravunac Igor, Radovanje 
15. Nožinić Robert, Kujnik 
16. Pavičić Antun, Oriovac
17. Pribanić Petar, Lužani
18. Rujek Ankica, Bečic 
19. Rujek Svetlana, Bečic 
20. Skokić Bosiljka, Pričac
21. Štos Damir, Ciglenik
22. Tusić, Terezija, Slav. Kobaš
23. Vrzić Milka, Lužani
24. Zečić Zlatko, Lužani
25. Rupčić Marija Bečic
26. Poljanec Mato, Lužani
27. Bazina Mato, Lužani
28. Konečni Tomislav, Radovanje
29. Radmilović Marijan, Slav. Kobaš
30. Slavica Jozić, Oriovac
31. Siroglavić Slavica, Oriovac
32. Kovačević Ana, Malino
33. Filipović Mirko, Malino
34. Goretić, Antun, Oriovac
35. Gere Karl, Slav. Kobaš
36. Čizmić Dubravka, Slav. Kobaš
37. Čondrić Mara, Oriovac
38. Hrvojević Zvonko, Lužani
39. Prčić Stjepan, Slav. Kobaš
40. Bunjevac Stjepan, Oriovac, 
41. Žgela Antu, Ciglenik
42. Jozić Ivo, Lužani
43. Bičanić Vladimir,Bečic 

_______________________________________________________________
Ukupno:                                                               36.980,00
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d)  Naknada za rođenje djeteta
U 2014. godini naknadu za rođenje djeteta ostvarilo je 52 obitelji s područja općine Oriovac u ukupnom iznosu od  
52.000,00 kuna. To su:

Tamara Rupčić,  Ciglenik
Katarina Pandurić, Lužani
Janja Šimić, Lužani
Vesna Stjepanović, Lužani
Mirjana Knežević, Kujnik
Mihaela Tunjić, Oriovac
Marina Samardžija, Oriovac
Mirjana Brdarević, Oriovac
Josipa Tomić, Oriovac
Kristina Grivičić, Kujnik
Maja Bunić, Oriovac
Diana Medunić, Oriovac
Sonja Topolovac, Oriovac
Sanela Prozorac, Slav. Kobaš
Ivanka Pavković, Živike
Josipa Bionda , Oriovac
Ivana Vujnović, Malino
Karmela Drkulec, Malino
Vedrana Benković, Lužani
Ivanka Kolundžić, Slav. Kobaš
Željka Čuletić, Slav. Kobaš
Marina Cerić, Lužani
Danijela Tucić, Kujnik
Andrea Stanišić, Lužani
Marina Marjanović, Malino
Marina Mazor, Oriovac
Martina Kalajdžić, Oriovac
Goranka Jurić, Oriovac
Danijela Zeba, Oriovac
Katarina Kraft, Oriovac
Jelena Plivelić, Oriovac
Irena Orašinović, Malino
Paulina Cesarec Vargaš, Malino
Dragica Marjanović, Malino
Verica Krištija, Kujnik
Ema Ferić, Slav Kobaš
Nikolina Ivičić, Lužani
Ivana Marjanović, Malino
Maja Galović, Slav. Kobaš
Elizabeta Pejić, Oriovac
Helena Marković, Oriovac
Ana Stipančević, Kujnik
Magdalena Sekulić, Slav. Kobaš
Nataša Mličević, Lužani
Marjana Dmitrović, Oriovac
Antonija Štos, Ciglenik
Danijela Kovačević, Oriovac
Katarina Ergotić, Oriovac
Marija Sančanin, Lužani
Vesna Mujić, Lužani
Lidija Lugonić, Bečic 
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e) Troškovi kuhinje
Općina Oriovac je u 2014. godini financirala trošak školske kuhinje za djecu slabijih imovinskih mogućnosti 
prema dostavljenim prijedlozima od strane OŠ „Dr. Stjepan. Ilijašević“ Oriovac i „Ljudevit Gaj“ Lužani, u 
ukupnom iznosu od  40.449,00 kuna, i to:

OŠ ORIOVAC
1. Nikola Tomić
2. Karlo Zulić
3. Bruno Kramosta
4. Matija Smiljanić
5. Marko Patrlja
6. Gabrijela Boranić
7. Valentino Nožinić
8. Marija Zulić
9. Dajana Medunić
10. Ivana Jozić
11. Katarina Tomić
12. Lorena Maletić
13. Laura Maletić
14. Ivana Bunić
15. Marko Bunić
16. Gabrijela Bunić
17. Sara Kramosta
18. Benedikt Kolundžić
19. Ivan Čizmić
20. Petra Jagodar
21. Ivan Andrić
22. Petar Kolundžić
23. Rafael Andrić
24. Ana Jagodar
25. Samantha Prozorac
26. Gabrijel Jagodar
27. Sanel Prozorac
28. Dominik Kolundžić
29. Rafael Kolundžić
30. Ivan Martić
31. Mihael Andrić
32. Domagoj Jagodar
33. Karmela Posavac
34. Sandi Prozorac

OŠ LUŽANI
       1. Kristina Filipović
       2. Tihana Stjepanović
       3. Anamarija Fajdetić
       4. Patrik Mlađen
       5. Mario Alilović
       6. Antun Fajdetić 
       7. Anamarija Pašalić
       8. Ivan Stjepanović
       9. Nina Đurić
      10. Magdalena Šikić
       11. Mario Poljanec
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      12. Marie Poljanec
      13. Gordon Kereković
      14. Lucija Marosavljević
      15. Pejo Nogalo
      16. Blažan Lugonić
      17. Roberto Gemeri
     18. Matej Butte
     19. Valentina Cindrić
      20. Božana Ćosić
      21. Ante Kuprešak

f) Podmirenje pogrebnih troškova
Odlukom načelnika općina je u 2014. godini financirala pogrebne troškove u iznosu od  4.832,00  kune za:
Anto Tomić, Oriovac
Leposava Miškulin, Malino

g) Subvencioniranje  prijevoza učenika
Općina Oriovac je u 2014. godini subvencionirala prijevoz  učenika sredniih škola s područja općine Oriovac u 
iznosu od 25% cijene mjesečne karte za razdoblje siječanj-lipanj, te rujan-prosinac. 
Subvencioniranje prijevoza odnosi se na učenike srednjih škola s područja općine Oriovac koji putuju vlakom, te 
su sredstva isplaćena u iznosu od  97.375,74  kune.

h) Sufinanciranje obiteljske kuće
Općina Oriovac je u 2014. godini sufinancirala obnovu jedne obiteljske kuće u Rajevu selu stradalu od poplave u 
iznosu od 77.369,65  kuna.

i) Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
 Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od plaćanja komunalne naknade mogu biti oslobođene osobe koje 
ispunjavaju uvjete iz čl. 10. Odluke.    U 2014. godini to pravo ostvarile su:

1. Vidosava Cvijanović, Lužani
2. Luka Kuprešak, Lužani
3. Eva Čuletić, Slav. Kobaš

j) Ostali oblici pomoći
U 2014. godine općina je ovisno o potrebama i mogućnostima, pružala pomoć za zadovoljavanje osnovnih 
životnih potreba osoba s područja općine koji su se javili sa zamolbama za isto. 
Do kraja 2014. godine realizirano je:

PALMA, Sl. Brod                                                      26.219,40 (svijeće, aranžmani, vijenci) 
Dario Marunica, prof., Oriovac                                 24.781,71 (asistent Miji Pavić Sl. Kobaš)
Dječji vrtić Ivančica, Oriovac                                     1.421,27 (Ana Majcanić, Oriovac)
Poplava – pomoć                                                      22.835,10 (prijevoz, odjeća, namirnice i sl.)
Stan Petrinović, Oriovac                                           13.520,40 (građ.materijal)
Stanovi, Lužani                                                         19.784,24 (građ.mat. el.inst.)
Školski stanovi- Sl. Kobaš                                           2.800,00 (vrata)
Stan Pejić, Slav. Kobaš                                                2.865,40 (građ. materijal)
Dječji vrtić, Ivančica, Oriovac                                     2.999,00 (televizor)
Ogrijev                                                                      24.700,00 (nak.plaćanje iz 2013.)
Humanitarni turnir – Sl. Kobaš                                   1.859,50 (namirnice)
KLA Jasni vidici, Oriovac                                              456,90 (namirnice)
Ivan Sambolec, Oriovac                                              1.150,95 (namirnice)
Slađana Jurković, Kujnik                                            1.674,86 (namirnice)
Ivan Vrhovec, Oriovac                                                   819,56 (namirnice)
Milenko Živanić, Sl. Kobaš                                           499,48 (namirnice)
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Zvonko Hrvojević, Lužani                                             468,96 (namirnice)
Anita Filipović, Malino                                                  365,91 (namirnice)
Mirko Majcanić, Oriovac                                             4.759,37 (namirnice)
Rajko Zdjelar, Oriovac                                                1.552,69 (građ. materijal)
SKLAD BOJA, Lužani                                                2.949,81 (hrana –traženje nestale osobe)
________________________________________________________________
Ukupno                                                                    158.484,51
  

III

2. PSGO- PROGRAM SOCIJALNO GOSPODARSKOG OPORAVKA–POBOLJŠANJE KVALITETE 
ŽIVOTA STARIH I NEMOĆNIH OSOBA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC SKUPINA 37213

Općina Oriovac je u 2014. godini osigurala topli obrok 2 puta tjedno za starije i nemoćne osobe.

OSTVARENO:
Sredstva za ovaj Program ostvarena su u iznosu od  130.868,83 kune.

 IV

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko posavske županije".
 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa. 022-01/15-01/24
Urbroj. 2178/10-01-15-1
Oriovac, 12.3.2015. 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav. Maričić, univ.spec.oec., v.r.

Na temelju članka 38a. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br. 73/97; 27/01; 59/01; 82/01; 103/03, 44/06, 79/07 i 
08/09) i članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 07/13), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 10.sjednici održanoj 12.3.2015. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju  Programa socijalnih potreba
na području općine Oriovac  u 2014.godini

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2014. godini.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 6 Strana: 701



II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE       
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/24
Urbroj: 2178/10-01-15-2
Oriovac, 12.3.2015.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

12.

Na temelju članka 11.st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članka 31. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (N.N. br. 94/13), članka 4. i 5. Zakona o koncesijama (N.N. br. 143/12) i članka 32. Statuta 
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac 
na 10. sjednici održanoj  12. 3. 2015. godine donosi

ODLUKU

o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 
dodjelom koncesije na području općine Oriovac

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati dodjelom koncesije na području 
općine Oriovac, te pripremne radnje i postupak davanja koncesije.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati dodjelom koncesije na području općine Oriovac su:
- skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
- prijevoz pokojnika i
- obavljanje dimnjačarskih poslova
Pod skupljanjem i odvozom komunalnog otpada razumijeva se skupljanje komunalnog otpada, te odvoz na 
uređeno odlagalište otpada (reciklažno dvorište i sl.) izvan općine Oriovac.
Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice 
na groblju.
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i 
uređaja za loženje.
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Članak 3.

Općina Oriovac kao davatelj koncesije daje koncesiju pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje 
djelatnosti koja se daje u koncesiju.
Koncesija se može dati na rok do 30 godina, a utvrdit će se za svaku pojedinu koncesiju u obavijesti o davanju 
koncesije.

II. PRIPREMNE RADNJE ZA DAVANJE KONCESIJE

Članak 4.

Prije početka postupka davanja koncesije provode se pripremne radnje i to:
- imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju,
- izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije,
- procjena vrijednosti koncesije, te
- izrada dokumentacije za nadmetanje.

Članak 5.

Stručno povjerenstvo za koncesiju (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo) imenuje općinski načelnik, a sastoji se 
od tri člana koji su pravne, ekonomske, tehničke i druge odgovarajuće struke ovisno o predmetu i značajkama 
koncesije.

Postupak davanja koncesije

Članak 6.

     Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u, 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili 
izvršnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
       Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljuju se u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Članak 7.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje davatelj koncesije, te ista mora saržavati sljedeće podatke:
1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije;
2. vrstu i predmet koncesije,
- prirodu i opseg djelatnosti koncesije,
- mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,
- rok trajanja koncesije,
- procijenjenu vrijednost koncesije;
3. rok za dostavu ponuda,
- adresu na koju se moraju poslati ponude,
- jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane,
- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;
4. razlog isključenja ponuditelja;
5. uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog 

zakona, te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta;
6. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti;
7. kriterij za odabir ponude;
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8. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe, te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.
Obavijest o namjeri davanja koncesije može sadržavati i druge podatke u skladu s posebnim zakonom.
Obavijest o namjeri davanja koncesije odnosi se na samo jednu koncesiju koja je predmet postupka.

Članak 8.

     Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, naznakom 
postupka za davanje koncesije na koji se odnosi, naznakom „NE OTVARAJ“ i adresom ponuditelja.
     U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Nakon 
isteka roka za dostavu, ponuda se ne smije mijenjati, već samo pojasniti ili dopuniti.
     Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude.
      Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 30 dana od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja 
koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
      Nepravovremene ponude, ponude podnijete od neovlaštenih osoba i ponude koje ne sadržavaju dokaze o 
sposobnosti i isprave za obavijesti o namjeri davanja koncesije neće se uzeti u razmatranje i isključit će se iz 
postupka davanja koncesije.

Članak 9.

Uz ponudu koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanja ponuditelji su dužni priložiti:
1. Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za 
obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, ne stariji od tri mjeseca od početka javnog nadmetanja
2. dokaz o solventnosti (BON 2 ILI SOL 2) ne stariji od 30 dana od početka javnog nadmetanja
3. potvrdu Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje, ne stariju od 30 dana od početka javnog nadmetanja
4. potvrdu od općine Oriovac o podmirenim obvezama prema općini Oriovac, ne stariju od 30 dana od početka 
javnog nadmetanja
5. izjavu s popisom opreme i uređaja, popisom broja zaposlenih i njihovoj izobrazbi kojom se dokazuje tehnička i 
kadrovska sposobnost za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije
6. popis do sada dodijeljenih koncesija i potvrde jedinice lokalne samouprave o urednom obavljanju djelatnosti 
koja je predmet koncesije za posljednje tri godine
7. dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude
8. izjavu da će prilikom sklapanja ugovora kao instrument osiguranja predati bjanko zadužnicu ovjerenu kod 
javnog bilježnika
9. izjavu o nekažnjavanju
10. izjavu da prihvaća sve uvjete javnog nadmetanja i uvjete iz dokumentacije za nadmetanje.

 Ovisno o vrsti koncesije koja je predmet nadmetanja može se odrediti prilaganje i drugih dokaza i dokumentacije.
Jamstvo za ozbiljnost ponude iznosi 5% od procijenjene vrijednosti pojedine koncesije.
Jamstvo se ponuditelju mora vratiti najkasnije 10 dana nakon završetka postupka davanja koncesije, a dokaz da je 
jamstvo uplaćeno mora se pohraniti.
Ponuditelj čije je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat 
uplaćenog jamstva.

Članak 10.

Povjerenstvo će provesti javno otvaranje ponuda na mjestu i u vrijeme naznačeno u obavijesti o namjeri davanja 
koncesije i dokumentaciji za nadmetanje.
Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge ovlaštene osobe, a pravo 
aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja i Povjerenstvo.
O javnom otvaranju ponuda sastavlja se zapisnik koji se bez odgode uručuje svim ovlaštenim predstavnicima 
ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev.
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Članak 11.

Nakon javnog otvaranja ponuda Povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i kriterija iz 
dokumentacije za nadmetanje.
Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka 
davanja koncesije.
O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik.
Ponuditelji imaju pravo uvida u zapisnik, te dobiti presliku istog bez naknade.
Davatelj koncesije rješenjem će odbiti nevaljane ponude.
Nevaljana ponuda je ponuda koja nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, koja sadrži odredbe 
koje davatelj koncesije smatra štetnima ili za koju davatelj koncesije osnovano smatra da nije u skladu s pravilima 
poštenog tržišnog natjecanja, koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti odabrana (ponuda 
nije dostavljena u roku, ponuda ponuditelja koji ispunjava uvjete za isključenje određene dokumentacijom za 
nadmetanje, ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, 
ponuda kojoj nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude, koja ne odgovara potrebama davatelja koncesije određenim 
u opisu predmeta koncesije i tehničkim specifikacijama, odnosno kojom se nude usluge i/ili radovi koji očito ne 
zadovoljavaju potrebe davatelja koncesije u odnosu na predmet koncesije i/ili uvjete obavljanja djelatnosti koja je 
predmet koncesije).
Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se rješenje može pobijati žalbom protiv odluke o 
davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Članak 12.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena naknada za koncesiju.
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir najpovoljnije ponude, bit će 
odabrana ponuda koja je zaprimljena ranije.

Članak 13.

Odluku o davanju koncesije, nakon što Povjerenstvo pregleda i ocijeni ponude, donosi Općinsko vijeće općine 
Oriovac.
Odluka o davanju koncesije je upravni akt.
Povjerenstvo podnosi davatelju koncesije prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja bez odgode, 
zajedno sa svim zapisnicima o radu, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, te ostalom pratećom 
dokumentacijom.
Odluku o davanju koncesije s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda davatelj koncesije dužan je svakom 
ponuditelju bez odgode dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći 
dokazati.
Odluka o davanju koncesije objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na 
standardnom obrascu.
Rok za donošenje odluke o davanju koncesije iznosi 30 dana ako u dokumentaciji nije drugačije navedeno, a 
počinje teći danom isteka roka za dostavu ponude.

Članak 14.

Odluka o davanju koncesije sadrži:
1. naziv davatelja koncesije,
2. broj odluke i datum donošenja odluke,
3. naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,
4. osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,
5. vrstu i predmet koncesije,
6. prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,
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7. rok na koji se daje koncesija,
8. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj
9. iznos naknade za koncesiju
10. rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,
11. obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
12. uputu o pravnom lijeku,
13. potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.
Odluka o davanju koncesije može sadržavati i druge odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za 
nadmetanje, podnesenom ponudom, te odredbama posebnih propisa, ovisno o koncesiji koja se daje.

Članak 15.

Davatelj koncesije može poništiti postupak davanja koncesije prije isteka roka za dostavu ponuda ako postanu 
poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do 
neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do sadržajno bitno drugačije dokumentacije za 
nadmetanje i/ili obavijesti o namjeri davanja koncesije.
Davatelj koncesije poništit će postupak davanja koncesije nakon isteka roka za dostavu ponude u sljedećim 
slučajevima:
1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do 
neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do sadržajno bitno drugačije dokumentacije za 
nadmetanje i/ili obavijesti o namjeri davanja koncesije, ili
2. ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda, ili
3. ako nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije ne preostane nijedna valjana ponuda ili
4. u ostalim slučajevima određenim posebnim zakonima.
Davatelj koncesije može poništiti postupak davanja koncesije ako je do isteka roka za dostavu ponude pristigla 
samo jedna ponuda, odnosno ako nakon isključenja ponuda u postupku davanja koncesije preostane samo jedna 
prihvatljiva ponuda.
Odluku o poništenju postupka davanja koncesije donosi davatelj koncesije.
Odluku o poništenju postupka davanja koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu  ocjeni ponuda, davatelj 
koncesije dužan je svakom ponuditelju bez odgode dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi 
način kojim će se dostava moći dokazati.
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske na standardnom obrascu.
Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije 
postane izvršna.

IV. UGOVOR O KONCESIJI

Članak 16.

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave 
odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju.
Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji smije se sklopiti kada odluka o davanju koncesije 
postane izvršna.
Davatelj koncesije mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju, ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji 
najkasnije u roku od 10 dana od isteka razdoblja mirovanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno 10 dana od dana 
kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.
Rok iz stavka 3. ovoga članka može se produljiti u opravdanim slučajevima određenima posebnim zakonom, 
dokumentacijom za nadmetanje i u skladu sa člankom 27. stavkom 1. točkom 10. Zakona o koncesijama.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji odabrani ponuditelj u obvezi je davatelju koncesije dati bjanko zadužnicu 
na procijenjeni iznos koncesije ovjerenu kod javnog bilježnika.
Stupanjem ugovora o koncesiji na snagu koncesionar stječe prava i preuzima obveze koja za njega proizlaze iz 
ugovora o koncesiji.
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Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj ne potpiše ugovor o koncesiji u roku u kojem bude pozvan na potpisivanje 
ugovora u skladu sa stavkom 3. ovog članka, ne dostavi bjanko zadužnicu iz stavka 5. ove Odluke ili odustane od 
potpisivanja ugovora davatelj koncesije može donijeti novu odluku o davanju koncesije sa sljedećim rangiranim 
ponuditeljem kao odabranim, te mu ponuditi potpisivanje ugovora.
Novu odluku o davanju koncesije iz stavka 7. ovoga članka davatelj koncesije dužan je svakom ponuditelju bez 
odgode dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći dokazati.

Članak 17.

Ugovor o koncesiji na temelju odluke o koncesiji s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklapa načelnik.
Ugovor o koncesiji mora sadržavati:
1. djelatnost za koju se koncesija daje,
2. rok na koji se koncesija daje
3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju
4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu
5. prava i obveze davatelja koncesije
6. prava i obveze koncesionara
7. jamstvo osiguranja koncesionara
8. način prestanka koncesije
9.ugovorne kazne.
Na pitanja iz ugovora koja nisu uređena Zakonom o koncesijama primjenjuju se odredbe propisa kojima se 
uređuju obvezno pravni odnosi.

Članak 18.

Ako koncesionar želi izmijeniti cijene usluga za vrijeme trajanja ugovornog odnosa dužan je zatražiti prethodnu 
suglasnost načelnika, odnosno postupiti na način propisan odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

V. PRESTANAK KONCESIJE

Članak 19.

Koncesija prestaje na način i u postupku propisanim Zakonom o koncesijama u slučajevima:
- ispunjenjem zakonskih uvjeta,
- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,
- sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,
- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,
- pravomoćnošću sudske odluke kojim se ugovor o koncesiju utvrđuje ništetnim ili se poništava,
- u slučajevima određenim ugovorom o koncesiji i
- u drugim slučajevima propisanim zakonom i odlukama iz članka 2. stavka 2. ove Odluke.

VI. PRAVNA ZAŠTITA

Članak 20.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nadležna je za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima 
davanja koncesija.
Pravna zaštita u postupku davanja koncesije provodi se u skladu s propisima kojima se uređuje javna nabava.
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Članak 21.

Na sva druga pitanja koja nisu određena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama i posebnih 
propisa.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 
na temelju koncesije u općini Oriovac  ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/2010)

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/13
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac,   12. 3. 2015. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

13.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 
7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 10. sjednici održanoj  12.3.2015.godine donosi 

ODLUKU

o načinu i uvjetima korištenja Društvenih domova na području općine Oriovac

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način korištenja svih Društvenih domova na području općine Oriovac.

Članak 2.

Domovi iz članka 1.ove Odluke vlasništvo su općine Oriovac, a davat će se na korištenje u svrhu zadovoljavanja 
kulturnih i ostalih potreba mještana općine Oriovac (predstave, tribine, predavanja, svadbe, političke skupove i 
sl.) sukladno uvjetima i načinu iz ove Odluke.
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Članak 3.

Troškove održavanja (struja, voda, grijanje) za Domove plaća općina Oriovac iz svog Proračuna.

Članak 4.

Prostori Domova mogu se dati na korištenje bez naknade ili uz naknadu, koja je utvrđena ovom Odlukom.

Članak 5.

Bez naknade Domovi se mogu dati na korištenje za:
- rad Vijeća mjesnih odbora, rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, te za rad općinskog načelnika,
- redovite djelatnosti političkih stranaka koje djeluju na području općine Oriovac e za održavanje tribina,
- rad udruga s područja općine,
- potrebe humanitarnih, socijalnih, kulturnih i sportskih aktivnosti pravnih osoba,
- književne, kazališne i glazbene priredbe,
- održavanje karmina.

Članak 6.

Uz naknadu Domovi na području općine Oriovac mogu se dati na korištenje za razne prigode (svadbe, rođendani, 
pričesti, krizme i sl.) kako slijedi:
· Dom u Oriovcu ……………………………………………..5.000,00 kuna 
· Dom u Lužanima …………………………………………..3.300,00 kuna
· Dom u Slav.Kobašu ……………………………………….1.800,00 kuna
· Dom u Radovanju ……………………………………………500,00 kuna
· Dom u Cigleniku ……………………………………………..500,00 kuna
· Dom u Živikama ………………………………………………500,00 kuna
· Dom u Kujniku …………………………………………………500,00 kuna
· Dom Malino …………………………………………………….500,00 kuna
· Dom Pričac……………………………………………………….500,00 kuna

Članak 7.

Prostore Domova u naseljima iz čl.6. ove Odluke uz prethodnu uplatu 20% od utvrđenog iznosa korisnici mogu 
koristiti uz rezervaciju kod Mjesnog odbora na čijem području se Dom koristi.

Članak 8.

Naknada za korištenje Domova iz čl.6. ove Odluke uplaćuje se na žiro račun općine Oriovac:

HR032340009-1830900007
HR68 7706 – OIB

svrha uplate: naknada za korištenje sale.
Naknada mora biti uplaćena uz predočenje dokaza o uplati na dan preuzimanja ključeva.
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Članak 9.

Domovi se daju na korištenje na temelju ugovora, koji mora biti sačinjen najkasnije 48 sati prije početka 
korištenja.

Članak 10.

Ključeve Domova korisnik može dobiti i vratiti u terminu dogovorenom s Mjesnim odborom na čijem području se 
Dom nalazi.

Članak 11.

Kada se u Domovima koristi autorska glazba putem žive glazbe ili glazbe s elektroničkih medija (u slučaju svadbi, 
zabava, proslava, koncerata i sl), korisnik se obvezuje pribaviti dozvolu za korištenje autorskih djela i platiti 
autorsku naknadu.
Prilikom preuzimanja ključeva za korištenje Doma, korisnik je dužan dostaviti dokaz o plaćenoj naknadi za 
korištenje autorske glazbe – HDS ZAMP.
Ukoliko korisnik ne pribavi dozvolu iz prethodnog stavka, uskratit će mu se pravo korištenja prostora.

Članak 12.

Korisnik prostora Doma obvezuje se snositi troškove oštećenja objekta i inventara koji su nastali kao posljedica 
aktivnosti za koje je prostor unajmljen i u vremenu korištenja.

Članak 13.

Ukoliko korisnik prouzroči štetu na inventaru, koja će se utvrditi prilikom preuzimanja, odnosno vraćanja 
prostora po završenom korištenju, isti će odmah izvršiti naknadu štete.
Radi mogućnosti izračuna štete općinski načelnik donijet će odluku o pojedinačnim vrijednostima posuđa i 
drugog inventara i opreme.

Članak 14.

Općinski načelnik dio poslova oko davanja na korištenje prostora i opreme može povjeriti mjesnim odborima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/8
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 12. 3. 2015. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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14.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 
7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 10. sjednici održanoj 12.3.2015.godine donosi

ODLUKU

o stipendiranju studenata s područja općine Oriovac

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava i obveze korisnika stipendija, postupak i uvjeti dodjele stipendija studentima, 
prestanak prava i ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendije.

Članak 2.

Pravo na stipendiju imaju redovni studenti pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Članak 3.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac. Visinu stipendije 
utvrđuje načelnik svake godine, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu općine na ime stipendiranja 
studenata.

Članak 4.

Pravo na studentsku stipendiju imaju redovni studenti viših škola i fakulteta koji su državljani Republike Hrvatske 
s prebivalištem na području općine Oriovac.

Članak 5.

Studenti u smislu ove Odluke mogu biti osobe do navršene 26.godine života, a ispunjavaju postavljene uvjete.

Članak 6.

Da bi ostvarili pravo na stipendiju studenti u akademskoj godini za koju se objavljuje javni poziv za ostvarivanje 
prava na stipendiju moraju biti redovno upisani u višu godinu studija (viši semestar) u odnosu na prošlu 
akademsku godinu.

Članak 7.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:
- studenti koji ponavljaju godinu,
- studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju od općine Oriovac, a nisu izvršili ugovorne obveze,
- studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.
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Članak 8.

Stipendije se dodjeljuju temeljem provedenog javnog poziva koji raspisuje načelnik, a objavljuje se na 
internetskoj stranici općine, oglasnoj ploči općine i javnom tisku.

Članak 9.

Javni poziv sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje javni poziv,
- broj i visinu stipendije,
- popis dokumenata koje je potrebno priložiti prijavi,
- rok za podnošenje prijava,
- druge podatke značajne za provođenje postupka.

Članak 10.

Za provedbu postupka dodjele stipendija načelnik imenuje Povjerenstvo od 3 člana.

Članak 11.

Povjerenstvo prikuplja prijave, stručno ih obrađuje i utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendija, te predlaže 
načelniku kandidate za dodjelu stipendija. Odluku o dodjeli stipendija donosi načelnik i o istom izvješćuje 
Općinsko vijeće općine Oriovac.

Članak 12.

Odluka o dodjeli stipendija javno se objavljuje na službenoj internetskoj stranici općine.

Članak 13.

Za ostvarivanje prava na stipendiju potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- prijavu za dodjelu stipendije,
- potvrdu fakulteta o upisu na fakultet, odnosno za studente viših godina studija potvrdu o upisu u višu 

godinu studija,
- uvjerenje o prebivalištu izdanu od MUP-a,
- presliku domovnice,
- presliku osobne iskaznice,
- izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika da se ne ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu 

potpore za stipendiranje,
- presliku svjedodžbe o završetku srednjoškolskog obrazovanja (svjedodžba 4.razreda) za studente I. 

godine,
- potvrda o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna 3 mjeseca izdana i ovjerena 

od strane poslodavca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
- potvrda o broju članova zajedničkog domaćinstva
- uvjerenje nadležnog ureda za obranu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- presliku indeksa, potvrdu o tijeku studiranja ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljiv tijek 

studiranja, odnosno redovan upis u višu godinu studija.
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Članak 14.

Student koji je ostvario pravo na stipendiju obvezan je općini prijaviti svaku promjenu činjenica temeljem kojih je 
ostvario pravo na stipendiju.
Ukoliko se utvrdi da korisnik stipendije nije prijavio promjene iz prethodnog stavka, a promjene su takve naravi da 
bi mu pravo na stipendiju trebalo prestati. Korisnik je dužan vratiti iznos stipendije koji je primio, a na koji nije 
imao pravo.

Članak 15.

Studentska stipendija isplaćuje se korisnicima za deset mjeseci u akademskoj godini.
Studentska stipendija se ne isplaćuje korisnicima za mjesec srpanj i kolovoz.
Stipendija se korisnicima isplaćuje do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE

Članak 16.

Kriteriji za pravo prvenstva na dodjelu stipendija su:
- materijalni (socijalni) status,
- uspjeh koji student, odnosno učenik postigao u prethodnoj studentskoj odnosno školskoj godini

Članak 17.

Studentima slabijeg socijalnog stanja smatraju se kandidati čiji prosjek prihoda po članu zajedničkog 
domaćinstva  ne prelazi 750,00 kuna u tromjesečju koji prethodi podnošenju prijave za stipendije.
Kao prihod domaćinstva ne ubraja se: doplatak za djecu, naknade na ime tjelesnog oštećenja, stalna novčana 
socijalna pomoć, naknada za njegu i pomoć.
Bodovanje po osnovi materijalnog/socijalnog statusa:
(prosječni prihod po članu obitelji):

- do 300,00 kn ……………………………………………………………………   55 bodova
- 301,00 – 400,00 kn …………………………………………………………..  45 bodova
- 401,00 – 500,00 kn …………………………………………………………..  35 bodova
- 501,00 – 600,00 kn …………………………………………………………..  25 bodova
- 601,00 – 700,00 kn …………………………………………………………..  15 bodova
- 701,00 – 750,00 kn …………………………………………………………..  5 bodova

Ostali socijalni uvjeti:

- student bez oba roditelja…………………………………………………. 10 bodova
- student bez jednog roditelja…………………………………………….   5 bodova
- obitelj s dva studenta ……………………………………………………..    5 bodova
- obitelj stri i više studenata………………………………………………   10 bodova
- student čiji je roditelj bio sudionik domovinskog rata…….    10 bodova

Bodovanje po osnovi općeg uspjeha studenta, odnosno učenika u prethodnoj studentskoj, odnosno školskoj 
godini.
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             Bodovanje:
- prosjek ocjena  4,71 – 5,00………………………………………………  65 bodova
- prosjek ocjena  4,51 – 4,70………………………………………………  55 bodova
- prosjek ocjena  4,31 -  4,50………………………………………………  45 bodova
- prosjek ocjena  4,11 – 4,30………………………………………………  35 bodova
- prosjek ocjena  3,91 – 4,10………………………………………………  25 bodova
- prosjek ocjena  3,71 -  3,90………………………………………………  15 bodova
- prosjek ocjena  3,50 -  3,70………………………………………………    5 bodova
- prosjek ocjena 3,490 i niži ne ispunjava uvjete za stipendiranje

Članak 18.

Temeljem Odluke o dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiranju (dalje u tekstu: Ugovor), kojim će se 
regulirati sva prava i obveze.

Članak 19.

Dodijeljena studentska stipendija je nepovratna uz ispunjenje sljedećih uvjeta korisnika stipendije:
- da je redovno upisao višu godinu studija, te dostavio potvrdu o upisu najkasnije do 30.studenoga tekuće 

godine,
- da je dostavio kopiju diplome ili potvrdu o završetku studija, najkasnije istekom apsolventskog staža od 

jedne godine
- da je izvršio sve obveze regulirane ugovorom.

Korisnik je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako nije izvršio obveze iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 20.

Općina Oriovac će jednostrano raskinuti ugovor ako se ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke i 
dokumente prilikom odobravanja ili za vrijeme isplate stipendije, a da je to bitno utjecalo na njegova prava i 
obveze iz ugovora.
U slučaju raskida ugovora prema stavku 1. ovog članka, korisnik odmah i u cijelosti treba vratiti stipendiju, a 
načelnik može, na zahtjev korisnika stipendije, donijeti odluku da se povrat stipendije izvrši u mjesečnim 
obrocima.
Najveći broj mjesečnih obroka povrata stipendije odgovara dužini ostvarivanja prava na stipendiju.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju studenata s područja općine Oriovac Klasa: 
022-01/02-01/36, Urbroj: 2178/10-02-02-1 i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/2004).
 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/12
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac,   12.3.2015.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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15.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br.33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst i članka 32. Statuta općine Oriovac 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.10/09 i 07/13) Općinsko vijeće općine Oriovac na 10. sjednici 
održanoj 12.3.2015.godine donosi

ODLUKU

o izradi Strateškog razvojnog plana općine Oriovac
od 2015. do 2020. godine.

I.

    Donosi se Odluka o izradi Strateškog razvojnog plana  općine Oriovac za razdoblje od 2015. do 2020.godine. 

II.

     U  Strateški razvojnom planu općine Oriovac do 2020.godine utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema 
društveno-gospodarskom razvoju općine Oriovac.
       Ciljevi koji se trebaju ostvariti su prije svega:
- utvrđivanje lokalnih potreba, te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima i Europskom 
strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu razvojnih 
programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne skupine,
- stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju povećanja i 
optimalnog korištenja razvojnog potencijala,
- stvaranju podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima,
- stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj 
i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske i 
inozemstva,
- stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima, 
te zaštitu okoliša. 

III.

Ovlašćuje se načelnik općine Oriovac za osnivanje i imenovanje članova savjetodavnih i/ili radnih tijela 
zaduženih za pripremu i za izradu dokumenata u skladu s ovom Odlukom.

IV.

Ovlašćuje se načelnik općine Oriovac da utvrdi prijedlog Strateškog razvojnog plana za javnu raspravu, a po 
njenom dovršetku i konačni prijedlog PUR-a koji će uputiti Općinskom vijeću na donošenje.

V.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se načelnik općine Oriovac.
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VI.

Sredstva za izradu Strateškog razvojnog plana općine Oriovac osigurat će se u Proračunu općine Oriovac za 
2015.godinu.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/11
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac,  12.3.2015.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

16.

Na temelju članka 14. Stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 
94/13) i članka  47. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 7/13), 
Općinsko vijeće na 10. sjednici održanoj  12.3.2015.godine, donosi

PLAN 

mreže dječjih vrtića  na području općine Oriovac

I.

Planom mreže dječjih vrtića na području općine Oriovac (dalje u tekstu: Plan mreže) utvrđuju se ustanove 
predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci 
rane i predškolske dobi.

II.

U Plan mreže na području općine Oriovac ulazi Dječji vrtić Ivančica, Luke Ilića bb, Oriovac, koji obavlja 
djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, kojem je osnivač općina Oriovac i nalazi se u sastavu Ustanove 
Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.
Općina Oriovac kao osnivač Dječjeg vrtića Ivančica u svom Proračunu osigurava dio ekonomske cijene redovnog 
programa dječjeg vrtića, sukladno Financijskom planu Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slav.Brod.
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III.

Obvezni program pred škole, osim u dječjem vrtiću „Ivančica“ u Oriovcu, može se obavljati i u područnim 
školama u Slav.Kobašu i Lužanima.

IV.

Dječji vrtić Ivančica udovoljava zahtjevima i potrebama za djecu rane i predškolske dobi, te osigurava 
zadovoljavanje potreba građana za provedbom programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

V.

Mreža dječjih vrtića može se proširivati otvaranjem novih odgojnih skupina u skladu s Državnim predškolskim 
standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, te materijalnim mogućnostima općine Oriovac.

VI.

Ovaj Plan mreže dostavit će se Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i kulturu, radi 
usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Brodsko-posavske županije.

VII.

Ovaj Plan mreže stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/9
Urbroj: 2178/10-03-15-1
Oriovac,  12.3.2015.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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17.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 10. sjednici održanoj  12.3.2015.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o financiranju Programa projekata i aktivnosti 
udruga iz Proračuna općine Oriovac u 2014.godini. 

I

Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja  Izvješće o financiraju Programa projekata i aktivnosti udruga iz 
Proračuna  općine Oriovac u 2014.godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE      
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/25 
Urbroj: 2178/10-01-15-2
Oriovac,  12.3.2015.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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18.

Na  temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na  10. sjednici održanoj  12.3.2015.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2014.godini

I

Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja Izvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2014.godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/26
Urbroj: 2178/10-01-15-2
Oriovac,  12.3.2015.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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19.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 10/09 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 10. sjednici održanoj 12. 3.2015. godine, donosi

ODLUKU

o raspodjeli sredstava sportskim udrugama
na području općine Oriovac u 2015. godini

Članak 1.

U Proračunu općine Oriovac za 2015. godinu izdvojeno je 700.000,00 kuna na ime prijenosnih sredstava 
(transfera) sportskim klubovima koji djeluju na području općine Oriovac i to:

 NK „ORIOLIK“ ORIOVAC                                                                        400.000,00
 NK „SVJETLOST“ LUŽANI                                                                        80.000,00
 NK „SLAVONAC“ SLAV. KOBAŠ                                                             20.000,00
 NK „MLADOST“ MALINO                                                                          20.000,00
 NK „OMLADINAC“ CIGLENIK                                                                  20.000,00
 TDK „ŠKORPION“ ORIOVAC                                                                    10.000,00
 KK „REKORD TIM“ ORIOVAC                                                                  90.000,00                            
 KKK „ORIOLIK“ SLAV. KOBAŠ                                                                10.000,00                            
 TK „SVJETLOST“ LUŽANI                                                                         10.000,00
 ŠN „ORIOVAC“ ORIOVAC                                                                         20.000,00 
 ŠN „SVJETLOST“ LUŽANI                                                                         15.000,00
 STK „ORIOVAC“ ORIOVAC                                                                        5.000,00
_____________________________________________________________________
                    UKUPNO                                                                                   700.000,00
     

Članak 2.

Po isteku godine korisnici iz članka 1. dužni su dostaviti godišnje izvješće o utrošku sredstava.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/27
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 12.3.2015.

Predsjednik Vijeća                      
općine Oriovac

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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20.

Na temelju  cl. 4 stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09) i 
clanka 32. Statuta opcine Oriovac ("Sl. vjesnik brodsko-posavske županije"  10/09 i 07/13), Opcinsko vijece  
opcine Oriovac na  10. sjednici održanoj  12.3.2015. godine, donosi 

ODLUKU

o raspodjeli proracunskih sredstava Kulturno-umjetnickim udrugama na podrucju opcine Oriovac u 
2015. godini

Članak 1.

      Opcina Oriovac izdvojila je u Proracunu za 2015. godinu 100.000,00 kuna prijenosnih sredstava (transfera) 
namjenjenih poticanju i razvijanju kulturno umjetnickih društava koja djeluju na podrucju opcine Oriovac.
      KUD “Matija Gubec” iz Slav. Kobaša u svom programu rada ima  organizaciju Smotre  tamburaških 
sastava županijskog karaktera, stoga je prijedlog da se ovom KUD-u dodijeli 34.000,00 kuna. 
     KUD “Luka Ilic Oriovcanin” iz Oriovca u svom pragramu rada organizira manifestaciju pod nazivom 
“Oriovacke žetvene svecanosti”, te je prijedlog da se KUD-u dodijeli 33.000,00 kuna.
      KUD “Granicar” iz Lužana  organizira folklornu manifestaciju Cijalo perja koja je opcinskog karaktera, te 
je prijedlog da se KUD-u dodijeli 33.000,00 kuna.
       

Članak 2.

Po isteku godine korisnici iz clanka 1. dužni su dostaviti godišnje izvješce o utrošku sredstava.

Članak 3.

Ova Odluka  objavit ce se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPCINSKO VIJECE
OPCINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/28
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac,  12.3.2015. 

PREDSJEDNIK VIJECA
OPCINE ORIOVAC  

Miroslav Maricic, univ.spec.oec., v.r.
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21.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta općine 
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 I 07/13) Općinsko vijeće općine Oriovac na 10. 
sjednici održanoj  12.3.2015.godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju temeljnog financijskog izvještaja Proračuna općine Oriovac  za 2014. godinu

Članak 1.

Usvaja se temeljni financijski izvještaj Proračuna općine Oriovac za 2014.godinu, sa stanjem 31.12.2014. godine 
kako slijedi:

PRIHODI                             11.888.677,00  kuna
RASHODI                              9.934.406,00  kuna
VIŠAK  PRIHODA                 1.954.271,00  kuna

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. u privitku je ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/14
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac,  12. 3. 2015. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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OPĆINA  PODCRKAVLJE

3. Nakon pokrića manjka prihoda od 

nefinancijske imovine u iznosu od 712.891,42  kn 

ostvarili smo višak prihoda poslovanja u iznosu od 

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o 1.431.096,96 kn i kao takav bit će evidentiran u 

proračunu («Narodne novine» br. 87/08., 136/12. i knjigovodstvenoj evidenciji.

15/15), članka 84. Pravilnika o proračunskom 

računovodstvu i računskom planu (NN.br.114/10 i 

31/11-ispravak) i članka 32. Statuta općine Članak 2.

Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br. 4/13), Općinsko vijeće općine Ova Odluka stupa na snagu danom 

Podcrkavlje na svojoj 15.  sjednici održanoj dana 8. donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku 

travnja 2015. godine donijelo je Brodsko-posavske županije.

ODLUKU OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PODCKRAVLJE

o raspodjeli rezultata poslovanja 

na dan 31. 12. 2014. KLASA: 400-08/15-01/7

URBROJ: 2178/13-01-15-1

Podcrkavlje, 8. travnja 2015.

Članak 1.

PREDSJEDNIK

Višak  prihoda poslovanja u iznosu od OPĆINSKOG VIJEĆA

2.143.988,38 kn koristit će se djelomično za pokriće Damir Miletić, ing., v.r. 

manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine 

iznosi 712.891,42 kn.
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4. II.   ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 3.

Na temelju članka 6.  stavka 5. Zakona o 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne (1) Poslovni prostori u vlasništvu općine, kao i 

novine RH br. 125/11) i članka 32. Statuta općine poslovni prostori kojima općina raspolaže, daju se u 

Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske zakup putem javnog natječaja.

županije” br. 4/13) Općinsko vijeće općine (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, 

Podcrkavlje na svojoj  15. sjednici, održanoj 8. ugovor o zakupu poslovnog prostora se sklapa bez 

travnja 2015. godine, donosi javnog natječaja u slučaju kada ga sklapaju 

međusobno Republika Hrvatska i općina, odnosno 

ODLUKU jedinice područne (regionalne) samouprave, te 

pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu 

o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u 

poslovnog prostora u vlasništvu općine vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne 

Podcrkavlje i jedinice lokalne područne (regionalne) 

samouprave, ako je to u cilju općega, gospodarskog i 

socijalnog napretka njezinih građana.

I.    OPĆE ODREDBE (3) Općina će, iznimno od odredbe stavka 1. 

ovog članka, ponuditi sklapanje novog ugovora o 

Članak 1. zakupu na određeno vrijeme, ne dulje od 5 godina, 

sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u 

(1) Ovom Odlukom uređuje se: zasnivanje i potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, 

prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna  najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor 

prava i obveze zakupodavca i zakupnika, sklopljen.

kupoprodaja poslovnoga prostora u vlasništvu (4) Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu 

općine Podcrkavlje (u daljnjem tekstu: općina),  iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana, zakupni 

zakup poslovnih prostora na kojima općina ima odnos će prestati istekom roka na koji je ugovor 

pravo raspolaganja i korištenja i zakup poslovnih sklopljen, a općina će, nakon stupanja u posjed 

prostora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom raspisati javni natječaj za poslovni prostor s 

vlasništvu općine. početnim iznosom najamnine koji ne može biti 

(2) Ova  se Odluka ne primjenjuje na slučajeve manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen 

privremenog korištenja poslovnog prostora ili dijela sadašnjem zakupniku iz stavka 3. ovog članka, ako 

poslovnog prostora za razne namjene, a čije će se u prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti. 

korištenje ne traje duže od 30 dana. (5) Ova Odluka ne primjenjuje se na slučajeve 

(3) Pod kupoprodajom poslovnog prostora privremenoga korištenja poslovnoga prostora ili 

smatra se i prodaja suvlasničkog dijela na dijela poslovnoga prostora radi održavanja sajmova, 

određenom poslovnom prostoru. priredaba, predavanja, savjetovanja, skladištenja i 

čuvanja robe, ili u druge slične svrhe, a čije 

korištenje ne traje duže od 30 dana. U navedenim 

Članak 2. slučajevima, korisnik poslovnog prostora podnosi 

pisanu zamolbu općinskom načelniku o trajanju i 

(1) Poslovnim prostorom, u smislu ove Odluke, svrsi, najkasnije 8 dana prije održavanja, o čemu 

smatraju se poslovna zgrade, poslovna prostorija, općinski načelnik donosi rješenje. Odluku o visini 

garaža i garažno mjesto. naknade donosi općinski načelnik, uz suglasnost 

Općinskog vijeća. 
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Članak 4. 11. odredbe o prestanku ugovora o zakupu, 

posebno otkazu i otkaznim rokovima,

(1) Zakup poslovnog prostora zasniva se 12. odredbu da zakupnik uzima prostor u 

ugovorom o zakupu. viđenom stanju,

(2) Ugovor o zakupu općina ne može sklopiti sa 13. odredbu da zakupnik ne može vršiti 

fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu preinake u poslovnom prostoru bez 

nepodmirenu obvezu prema općini kao i obveze prethodne pisane suglasnosti zakupodavca,

koje proizlaze iz korištenja poslovnog prostora 14. odredbu da je zakupnik dužan urediti 

(voda, struja,…) osim ako istoj nije odobrena poslovni prostor i privesti ga ugovorenoj 

odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da namjeni o vlastitom trošku bez prava ili s 

se fizička ili pravna osoba pridržava rokova pravom na povrat uloženih sredstava, 

plaćanja. 15. odredbu da zakupnik nema pravo poslovni 

(3) Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora prostor ili dio poslovnog prostora dati u 

biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen podzakup bez pisane suglasnosti općine,

(solemniziran) po javnom bilježniku. 16. odredbu da je zakupnik – fizička osoba u 

(4) Ugovor o zakupu poslovnog prostora roku od 30 dana od dana registracije obrta, 

sklopljen protivno odredbama stavka 2. i 3. ovog pravne osobe ili sl. u obvezi dostaviti 

članka ništetan je. zakupodavcu podatke o punom nazivu, 

(5) Ugovor o zakupu u ime općine potpisuje sjedištu, ovlaštenoj osobi, broju žiro računa 

općinski načelnik ili osoba koju ovlasti. i OIB-a, temeljem kojih podataka će se 

(6) Općina je dužan primjerak ugovora o aneksom ugovora o zakupu izmijeniti naziv 

zakupu dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi. zakupnika,

17. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao 

ovršna isprava u smislu Zakona o javnom 

Članak 5. bilježništvu,

18. druge odredbe ako su u javnom natječaju 

(1) Ugovor o zakupu treba sadržavati: navedene.

1. naznaku ugovornih strana,

2. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora,

3. podatke o poslovnom prostoru, Članak 6.

4. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom 

prostoru, (1) Početna visina zakupnine za javni natječaj 

5. visinu ugovorene mjesečne zakupnine,  za zakup  i za produženje ugovora o zakupu sa 

6. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i sadašnjim zakupnikom utvrđuje se prema području 

prostorija u zgradi te zajedničkih usluga u u kojem se poslovni prostor nalazi, prema djelatnosti 

zgradi, te režijskih troškova (voda, struja i koja se u poslovnom prostoru obavlja, te prema 

sl.), koji se plaćaju po rokovima dospijeća površini poslovnog prostora i etaži zgrade na kojoj 

istih, se nalazi.

7. rok predaje poslovnog prostora zakupniku, (2) Rješenje o utvrđivanju početnih cijena 

8. vrijeme na koje se ugovor sklapa, zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu općine  

9. odredbu da se zakupnina plaća unaprijed, koji se daju u zakup i/ili privremeno korištenje 

najkasnije do desetog (10) u mjesecu, donosi općinski načelnik, uz suglasnost Općinskog 

10. odredbu kojom se zakupnik izričito vijeća.

obvezuje na pristanak na  povećanje ili (3) U posebnim slučajevima, općinski načelnik 

smanjenje zakupnine koja može uslijediti u može posebnim zaključkom odrediti cijenu 

tijeku trajanja zakupa prema odluci zakupnine koja je različita od cijene zakupnine iz 

općinskog načelnika i u kojem  slučaju će se rješenja, i to pod komercijalnim ili pogodovanim 

sklopiti aneks ugovora o zakupu, uvjetima, uključivo i bez naknade.
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Članak 7. dio poslovnog prostora dati u podzakup, osim ako 

nije drugačije ugovoreno.

(1) Namjenu poslovnog prostora radi (2) Ukoliko se poslovni prostor ili dio 

obavljanja određene djelatnosti utvrđuje općinski poslovnog prostora daje u podzakup, zakupnik je 

načelnik, ili se ista određuje po okončanju postupka obvezan podnijeti zahtjev o tome, pisanim putem, 

javnog natječaja za zakup poslovnog prostora. općinskom načelniku.

(2) Iznimno, Općinsko vijeće može propisati da (3) Na ugovor o podzakupu poslovnog prostora 

se poslovni prostor u zgradama u određenim na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ove 

ulicama, dijelovima ulica ili na određenim trgovima Odluke koje se odnose na zakup poslovnog prostora.

može koristiti za obavljanje samo određenih (4) Zakupnik iz članka 17. stavak 2. ove 

djelatnosti. Odluke, koji je zasnovao zakup na temelju uvjeta iz 

te odredbe, ne može dati poslovni prostor u 

podzakup. 

Članak 8.

(1) Zakupnik može poslovni prostor koristiti Članak 10.

samo za obavljanje ugovorene djelatnosti.

(2) Ako zakupnik koristi poslovni prostor iz (1) Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan 

članka 7. ove Odluke za obavljanje djelatnosti koja predati općini poslovni prostor u zatečenom stanju, 

nije ugovorena, ugovor o zakupu se jednostrano ako nije drugačije ugovoreno.

raskida, a općina će raspisati novi javni natječaj za (2) U slučaju iz prethodnog stavka zakupnik 

davanje u zakup poslovnog prostora na kojem raniji ima pravo odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni 

zakupnik nema prvenstveno pravo na sklapanje prostor ako se time ne oštećuje poslovni prostor i ako 

ugovora o zakupu. mu to ulaganje nije općina priznala kroz smanjenje 

(3) Iznimno, na pisani zahtjev zakupnika, visine zakupnine.

općinski načelnik može, osim za poslovni 

prostor iz članka 7. ove Odluke, odobriti 

promjenu ili proširenje djelatnosti pod III.   JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP

uvjetom da:

Članak 11.¾ zakupnik podmiri sva dugovanja prema 

općini uključujući  zakupninu i ostale 
(1) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za troškove korištenja prostora (voda, 
zakup poslovnog prostora donosi općinski načelnik, struja…),
na temelju uvjeta iz ove Odluke.¾ zakupnik prihvati povećanu cijenu 
(2) Odlukom iz prethodnog stavka utvrđuje se: zakupnine ukoliko nova djelatnost spada u 
djelatnost koja se u poslovnom prostoru može viši razred plaćanja.
obavljati, visina početnog iznosa mjesečne (4) U slučaju izmjene ili dopune namjene 
zakupnine po m2, dužina trajanja zakupa, kao i poslovnog prostora zakupnik sam snosi troškove 
posebni uvjeti natječaja. uređenja prostora potrebne za obavljanje nove 
(3) Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja djelatnosti u prostoru, te nema pravo na smanjenje 
općinski načelnik donosi na prijedlog Povjerenstva zakupnine za vrijeme radova na preuređenju 
za zakup i prodaju nekretnina u vlasništvu općine prostora.
Podcrkavlje (u nastavku:  Povjerenstvo).

(4) Povjerenstvo se  

(5) Stručne i administrativne poslove za Članak 9.
Povjerenstvo obavlja službenik Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Podcrkavlje.(1) Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili 

sastoji od 3 (tri) člana.
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Članak 12. jamčevine, 

13. odredbu o eventualnom pravu prvenstva na 

(1) Na temelju odluke općinskog načelnika sklapanje ugovora o zakupu,

oglas o raspisivanju natječaja za zakup objavljuje se 14. odredbu o načinu osiguranja plaćanja 

u javnom glasilu i na web stranicama općine ugovorene zakupnine (mjenica, garantni 

Podcrkavlje. polog, bankovna garancija ili slično),

(2) Javni natječaj mora biti otvoren najmanje 8 15. odredbu da se nepotpune i nepravodobne 

(osam) dana, računajući od dana objave u dnevnom ponude neće razmatrati,

tisku. 16. odredbu o načinu i roku dostave zaključka o 

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svim 

natjecateljima,

Članak 13. 17. odredbu da je budući zakupnik dužan 

plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed, 

(1) Javni natječaj mora obvezno sadržavati: najkasnije do 10-og dana u mjesecu  za 

1. adresu i površinu poslovnog prostora, tekući mjesec,

2. djelatnost koja će se u prostoru obavljati, 18. odredbu o prihvaćanju povećanja ili 

3. početni iznos zakupnine mjesečno po m2, smanjenja zakupnine koja može uslijediti 

4. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u tijekom trajanja zakupa prema odluci 

zakup, općinskog načelnika, 

5. rok za podnošenje pisanih ponuda, 19. odredbu o drugim posebnim uvjetima 

6. iznos jamčevine koju treba uplatiti svaki natječaja prema odluci općinskog 

sudionik natječaja, načelnika.

7. vrijeme kada se može  pregledati poslovni 

prostor,

8. vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda, Članak 14.

9. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati 

natjecatelj koji po bilo kojem osnovu ima (1) Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju 

dugovanja prema općini,  mora sadržavati:  

10. odredbu da je punomoćnik natjecatelja ¾ ime i prezime ili naziv ponuditelja, OIB i  
dužan najkasnije do otvaranja ponuda točnu adresu, 
Povjerenstvu dostaviti punomoć za ¾ naziv poslovnog prostora za koji se podnosi 
zastupanje (za fizičke osobe punomoć ponuda s naznačenom adresom ili naziv 
ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne katastarske čestice, sukladno nazivu 
osobe punomoć potpisanu od zakonskog lokacije iz natječaja,
zastupnika), ako natjecatelj nije u ¾ prihvaćanje djelatnosti navedene u 
mogućnosti osobno prisustvovati istom, natječaju, ili ukoliko ista nije određena, opis 

11. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u 
dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana poslovnom prostoru,
donošenja zaključka općinskog načelnika ¾ ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni 

¾ dokaz o uplaćenoj jamčevini,
prostor, ili u protivnom gubi pravo na povrat 

¾ broj žiro-računa, tekućeg računa ili sl. za jamčevine,
povrat jamčevine,12. odredbu da zakupnik uzima prostor u 

¾ presliku dokaza pravne sposobnosti viđenom stanju, te ukoliko izabrani 
(osobna iskaznica, izvadak iz sudskog ili ponuđač nije iskoristio pravo da pregleda 
obrtnog registra i sl.), poslovni prostor u tijeku natječaja ili nije 

¾ BON 2/ SOL 2 za ponuditelje koji su u bio informiran o tome tko koristi prostor, u 
platnom prometu,                                               slučaju  odustanka gubi pravo na povrat 
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natječaja, imaju prvenstveno pravo na sklapanje ¾ Potvrdu općine da nema dospjele 
ugovora o zakupu poslovnog prostora, bit će im nepodmirene obveze prema Općinskom 
pismenim putem omogućeno da se izjasne o proračunu i dokaz o plaćenim ostalim 
korištenju svog prava u roku od 3 dana, računajući troškovima koji proizlaze iz korištenja 
od dana dostavljanja pismene obavijesti.prostora ( voda, struja,…)

¾ ostalu propisanu dokumentaciju.

(2) U slučaju da na natječaju sudjeluje osoba iz 
Članak 17.Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna 
(1) Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se je dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja 
onaj koji, osim ispunjavanja uvjeta iz natječaja, temeljem kojega koristi pravo prvenstva  za 
ponudi najviši iznos zakupnine.zasnivanje zakupa, te uvjerenje da nije korisnik 
(2) Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o mirovine ostvarene na osnovu Zakona o pravima 
zakupu poslovnoga prostora, ako u uvjetima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
natječaja za predmetni poslovni prostor prednost njihovih obitelji. 
nema sadašnji zakupnik ili korisnik, imaju osobe iz 

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz  

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako Članak 15.
sudjeluju i ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i 

ove Odluke, ako prihvate najviši ponuđeni iznos (1) Postupak otvaranja prispjelih ponuda 
zakupnine, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po provodi Povjerenstvo.
Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz  (2) Otvaranje ponuda može biti javno.
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te ako (3) Otvaran ju  p i san ih  ponuda  mogu  
već nisu ranije iskoristili pravo prvenstva za zakup prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pisane 
nekog drugog općinskog prostora. ponude ili njihovi punomoćnici.
(3) Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene, (4) Ponude se otvaraju prema redosljedu 
vratit će se jamčevina u roku od 30 dana nakon što njihova zaprimanja. 
općinski načelnik donese odluku o najpovoljnijoj (5) Kod otvaranja ponuda potrebno je za svaku 
ponudi.pojedinu ponudu utvrditi da li je potpuna, jasna i 
(4) Natjecateljima čija je ponuda prihvaćena dana od osobe koja može učestvovati u natječaju.
jamčevina će se uračunati u zakupninu.(6) Svi podaci o ponudama unose se u zapisnik. 
(5) U slučaju da ponuditelj koji je ponudio U zapisnik se obavezno unose podaci o poslovnim 
najviši iznos zakupnine odustane od svoje ponude prostorima koji su predmet natječaja, početnoj visini 
nakon donošenja zaključka općinskog načelnika  o zakupnine, podnesenim ponudama i ponuditeljima, 
izboru za najpovoljnijeg ponuditelja gubi pravo na te ponuđenoj visini zakupnine.
povrat jamčevine.(7) Prisutni natjecatelji imaju pravo uvida u 

prispjele ponude, te pravo prigovora na rad 

Povjerenstva.
Članak 18.(8) Eventualni prigovori se mogu uputiti 

Povjerenstvu u pisanom obliku u roku od 3 dana 
(1) Odluku o najpovoljnijem ponuditelju nakon otvaranja ponuda. O prigovorima rješava 
donosi općinski načelnik.općinski načelnik.
(2) Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 

30 dana od dana dostave obavijesti o izboru, bez 

opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu, Članak 16.
smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o 

zakupu, te gubi pravo na povrat jamčevine.(1) Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje, 
(3) U slučaju iz prethodnog stavka ugovor o temeljem zakonskih propisa ili odredaba javnog 
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zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim Članak 22.

ponuditeljem.

(1) Za vrijeme trajanja zakupa općina ima 

pravo vršiti radove u svrhu održavanja poslovnog 

Članak 19. prostora, a posebno radove na: javnim površinama, 

rekonstrukciji pročelja zgrade, krovišta, kao i 

(1) Općina je dužan predati poslovni prostor eventualnoj nadogradnji zgrade i druge slične 

zakupniku u roku utvrđenom ugovorom. radove.

(2) Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom (2) Općina je dužna, najkasnije 30 dana prije 

stanju općina predaje zakupniku poslovni prostor početka radova pisano obavijestiti zakupnika o 

smatra se da je poslovni prostor predan u stanju vrsti,početku i opsegu radova, te predviđenom roku 

prikladnom za obavljanje djelatnosti predviđene radova.

ugovorom. (3) Zakupnik je dužan omogućiti općini 

(3) Prilikom primopredaje poslovnog prostora nesmetano obavljanje radova u prostoru, odnosno u 

ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose slučaju većih radova na rekonstrukciji zgrade,  

podaci o stanju poslovnog prostora i eventualni predmetni prostor predati općini slobodan od osoba i 

primjereni rok u kojem se određeni radovi u stvari u roku od dva mjeseca od dana dostave 

poslovnom prostoru mogu izvesti. obavijesti o početku radova.

(4) Zakupnik ima pravo u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka 

raskinuti ugovor o zakupu  i u istom roku o tome IV.   ODRŽAVANJE  POSLOVNIH   
pisano obavijestiti zakupodavca.PROSTORA
(5) U slučaju  iz prethodnog stavka zakupnik je 

dužan, u daljnjem roku od 8 dana od poslane Članak 20.
obavijesti, prostor predati u posjed općine, bez prava 

na  naknadu štete zbog izmakle dobiti.(1) Zakupnik je dužan poslovni prostor 

održavati i koristiti ga pažnjom dobrog 

gospodarstvenika obavljajući u istom ugovorenu 
Članak 23.djelatnost.

(1) Za vrijeme trajanja radova u prostoru iz 

članka 22. stavak 1. ovog Ugovora, koji padaju na Članak 21.
teret općine, a zbog kojih  zakupnik nije mogao 

koristiti poslovni prostor ili  je istog samo (1) Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti 
djelomično koristio, zakupnik nema pravo na općine mijenjati ugovorenu namjenu niti pristupiti 
naknadu štete zbog izmakle dobiti.uređenju poslovnog prostora.
(2) Iznimno zakupnik ima pravo na naknadu (2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka općina 
štete zbog izmakle dobiti zbog radova iz  članka 22. ima pravo na naknadu štete.
u slučaju iz stavka 1. ovog članka ako općina ne (3) Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti 
završi s radovima u roku navedenom u obavijesti, popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam 
osim ako radovi nisu završeni zbog okolnosti za koje prouzročio ili su prouzročile osobe koje se koriste 
općina nije odgovoran. poslovnim prostorom zakupnika.
(3) Ako se radi o radovima u poslovnom (4) Zakupnik je dužan omogućiti općini 
prostoru koji samo djelomično ograničavaju nesmetanu kontrolu korištenja poslovnog prostora, 
poslovnu djelatnost, zakupnik je dužan plaćati te pružiti na uvid svu potrebnu dokumentaciju. 
razmjerni dio zakupnine.

(4) U slučaju većih radova na rekonstrukciji ili 

nadogradnji zgrade, kada  zakupnik nije mogao 
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koristiti poslovni prostor jer je istog  predao općini, tehničke i druge uvjete za obavljanje 

zakupnik nije dužan plaćati zakupninu  za poslovni ugovorene djelatnosti,

prostor. 2. za radove na koje se primjenjuju propisi o 

zaštiti spomenika kulture pribavljena 

odgovarajuća dokumentacija nadležnih 

Članak 24. tijela i institucija,

3.  općinski načelnik donio posebnu odluku o 

(1) Ukoliko zakupnik ima namjeru u istom.

poslovnom prostoru obavljati bilo kakve radove na (2) Iznimno Zakupnik može tražiti pisanu 

adaptaciji i rekonstrukciji poslovnog prostora, suglasnost za izvođenje radova s pravom naknade za 

dužan je zakupodavcu podnijeti pisani zahtjev u utrošena sredstva uvijek u slučaju hitnih 

kojem mora navesti opis radova koje želi izvesti i intervencija, odnosno izvođenja radova kojima se 

dostaviti ponudu, odnosno troškovnik  izvođača otklanja učinjena šteta ili sprečava daljnje nastajanje 

radova. štete ako istu nije sam prouzročio.

(2) O zahtjevu za nužnu adaptaciju,  

rekonstrukciju, odnosno privođenje odgovarajućoj 

namjeni poslovnog prostora odlučuje nadležno Članak 26.

tijelo općine koje daje pisanu suglasnost za 

izvođenje radova.  (1) Naknada za utrošena sredstva odobrava se, 

(3) Suglasnost  iz prethodnog stavka sadrži: sukladno minimalno tehničkim i drugim uvjetima 

koji moraju biti ispunjeni za obavljanje ugovorene ¾ rok za izvođenje radova, koji ne može biti 
djelatnosti, pod uvjetom da zakupnik nema duga s duži od 60 dana,
osnova zakupa poslovnog prostora, za sljedeće ¾ odredbu da zakupnik radi izvođenja radova 
radove:nije dužan plaćati ugovorenu zakupninu za 
1. elektroinstalaterske radove, osim rasvjetnih predmetni prostor za period koji ne može 

tijela,biti duži od 60 dana,
2. izgradnja sanitarnog čvora,¾ odredbu da o produženju roka radova i 
3. izgradnja poda, zida i stropa,dodatnom oslobađanju plaćanja zakupnine 
4. radovi na krovu,odlučuje općinski načelnik na pisani zahtjev 
5. svi radovi na fasadi,zakupnika koji se dostavlja nadležnom 
6. posebni radovi u skladu s minimalnim tijelu općine, 

tehničkim i drugim uvjetima za određenu ¾ odredbu da je zakupnik dužan financirati 
ugovorenu djelatnost ako je to predviđeno 

radove o svom trošku  bez prava  na 
ugovorom o zakupu.

naknadu za uložena sredstva, odnosno 

odredbu da će se ista priznati, djelomično ili 

u cijelosti, po revidiranom troškovniku od 
Članak 27.

strane stručne službe kroz kompenzaciju sa 

zakupninom za vrijeme trajanja zakupa.
(1) Po izvršenim radovima zakupnik je dužan 

nadležnom tijelu općine podnijeti zahtjev za 

priznavanje i povrat uloženih sredstava, te uz 
Članak 25.

zahtjev dostaviti okončane situacije i račune za 

izvedene radove, te dokaze o plaćanju istih.
(1) Zahtjev za davanje suglasnosti za izvođenje 

(2) Eventualno priznavanje troškova vršit će se 
radova s pravom naknade za uložena sredstva, 

sukladno stvarno izvedenim količinama radova 
zakupnik može podnijeti pod uvjetom da je:

prema tržišno priznatim cijenama.
1. zapisnikom o primopredaji utvrđeno da 

(3) Za radove koji neće biti vidljivi po 
poslovni prostor ne ispunjava minimalne 

završetku njihova izvođenja, zakupnik je dužan 
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tijekom obavljanja istih pozvati zakupodavca, kako sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme.

bi se očevidom uvjerio da su predmetni radovi (2) Svaka ugovorna strana može otkazati u 

izvedeni. svako doba ako druga ugovorna strana ne izvršava 

svoje obveze utvrđene ugovorom ili Zakonom o 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Članak 28.

(1) Odobreni iznos sredstava vraća se Članak 32.

zakupniku na način da se ista prebijaju s dijelom 

iznosa mjesečne zakupnine u visini od 50% do (1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora 

isplate odobrenog iznosa. sklopljen na određeno vrijeme prestaje važiti 

(2) Iznimno ako je odobreni  iznos s osnova istekom roka na koji je sklopljen.

ulaganja u iznosu koji se neće moći prebiti na način (2) Iznimno se može sadašnjem zakupniku 

iz prethodnog stavka za vrijeme trajanja ugovorenog poslovnog prostora, koji u potpunosti izvršava 

zakupa, općinski načelnik može odrediti i veći iznos obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije u roku od 60 

od 50% iznosa mjesečne zakupnine za prebijanje. dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen 

(3) Kada se radi o zakupnicima s kojima je ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu 

zakupnina ugovorena po povlaštenoj cijeni (udruge, sukladno članku 3. stavak 3. i 4. ove Odluke.

političke stranke, umjetnici i sl.) istima se priznata (3) Ugovor o zakupu sklopljen na neodređeno 

ulaganja prebijaju u odnosu na komercijalnu cijenu vrijeme prestaje otkazom.

prema Rješenju o utvrđivanju početnih cijena 

zakupnine za poslovne prostore koji se daju u zakup 

putem javnog natječaja. Članak 33.

(1) Općina će otkazati ugovor o zakupu u svako 

Članak 29. doba bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o 

trajanju zakupa, ako i poslije pisane obavijesti 

(1) Pravo na naknadu uloženih sredstava u zakupnik:

adaptaciju i rekonstrukciju, odnosno privođenje ¾ koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili 
namjeni poslovnog prostora, nema zakupnik koji mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez 
sukladno članku 24. ove Odluke, nije podnio pisani dužne pažnje
zahtjev ili nije dobio pisanu suglasnost. ¾ izgubi pravo na obavljanje djelatnosti,

¾ ne plati dospjelu zakupninu u roku od 15 

dana od dana priopćenja pisane opomene,
Članak 30. ¾ prestane s korištenjem poslovnog prostora, 

bez opravdanog razloga, duže od 2 mjeseca,
(1) Na odluku nadležnog tijela općine zakupnik 

¾ bez prethodne pisane suglasnosti  
ima pravo uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana 

zakupodavca obavlja preinake u poslovnom 
obavijesti o izvršenoj reviziji ulaganja.

prostoru kojima se mijenja vanjski izgled, 
(2) O prigovoru odlučuje općinski načelnik. 

konstrukcija, površina i namjena poslovnog 
Odluka općinskog načelnika je konačna.

prostora, pregrađivanje prostora i sl.

(2) Ugovor o zakupu zakupodavac može 

otkazati i u slučaju:
V.   PRESTANAK ZAKUPA

¾ kada je donio odluku da će u poslovnom 

prostoru obavljati djelatnost općine  ili Članak 31.
institucije u vlasništvu ili pretežitom 

vlasništvu općine,(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 6 Strana: 749



Članak 37.¾ ako se poslovni prostor zbog dotrajalosti ili 

ruševnosti mora ukloniti.
(1) Zakup ne prestaje kad treća osoba kupnjom 

ili po drugoj osnovi stekne pravo vlasništva od 

općine.Članak 34.
(2) U slučaju iz stavka 1.ovog članka treća 

osoba stupa u prava i obveze zakupodavca.(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora 

otkazuje se pisanim otkazom koji se dostavlja putem 

pošte preporučeno ili otkazom putem javnog 

bilježnika.
  (2) Otkazni rok iznosi trideset (30) dana 

Članak 38.računajući taj rok od primitka otkaza, bez obzira da li 

je dostava uspješno iskazana ili ne. 
(1) Zakup ne prestaje smrću, odnosno (3) U slučaju neuspješne dostave, dostava će se 
promjenom pravnog položaja zakupnika, ako smatrati izvršenom danom predaje preporučene 
ugovorom nije drugačije određeno.pošiljke pošti na kojoj je naznačena adresa dostave 
(2) U slučaju iz stavka 1.ovog članka zakupnika iz ugovora o zakupu ili druga adresa o 
nasljednici koji preuzmu obrt ili drugu djelatnost iz kojoj je zakupnik pisano izvijestio Općinu, ili adresa 
ugovora o zakupu, odnosno pravni sljednici stupaju sjedišta za pravne osobe i obrtnike, a za fizičke 
u prava i obveze zakupnika.osobe adresa prebivališta.

Članak 39.Članak 35.

(1) Za rješavanje spora između općine  i (1) Nakon isteka otkaznog roka zakupnik je 
zakupnika o međusobnim pravima i obvezama iz dužan predati u posjed poslovni prostor 
ugovora o zakupu  te za ispražnjenje poslovnog zakupodavcu u stanju u kojem ga je preuzeo, 
prostora određuje se mjesna nadležnost stvarno odnosno u stanju uređenosti za koju je zakupnik 
nadležnog suda u Slavonskom Brodu.dobio naknadu za uložena sredstva.

(2) Općina nije dužna zakupniku nadoknaditi 

sredstva uložena u adaptaciju i rekonstrukciju 
VI.   KUPOPRODAJA POSLOVNOG poslovnog prostora, ako je ugovor o zakupu otkazan 
PROSTORAvoljom ili krivnjom zakupnika.

Članak 40.

Članak 36.
(1) Općina može poslovni prostor u svom 

vlasništvu prodati sadašnjem zakupniku, koji (1) Prilikom predaje ispražnjenog prostora 
uredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i sastavlja se zapisnik o stanju u kojem se nalazi 
druge financijske obveze prema Općinskom poslovni prostor u vrijeme predaje.
proračunu, na temelju popisa poslovnih prostora (2) Ako prilikom predaje nije sastavljen 
koji su predmet kupoprodaje i koji će se javno zapisnik smatra se da je poslovni prostor predan u 
objaviti. Popis poslovnih  prostora koji su predmet ispravnom stanju.
kupoprodaje utvrđuje Općinsko vijeće  na prijedlog 

općinskog načelnika.

(2) Pod sadašnjim zakupnikom iz stavka 1. 

ovog članka smatra se zakupnik poslovnog prostora 

koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u 
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tom prostoru ugovorenu djelatnost, ako taj prostor proizlaze, samo ako dugovanja po osnovi korištenja 

koristi neprekidno u trajanju od najmanje pet (5) poslovnog prostora podmiri u cijelosti zajedno sa 

godina. zakonskim zateznim kamatama prije sklapanja 

(3) Pod sadašnjim korisnikom iz stavka 2. ovog kupoprodajnog ugovora.

članka smatra se korisnik poslovnog prostora koji 

nema sklopljen ugovor o zakupu i koji u tom Članak 41.

prostoru obavlja dopuštenu djelatnost, a protiv kojeg 

se ne vodi postupak radi ispražnjenja i predaje (1) Pravo na kupnju poslovnog prostora ne 

poslovnog prostora, i koji koristi prostor koji je može ostvariti zakupnik poslovnog prostora koji je 

predmet kupoprodaje najmanje pet (5) godina. isti dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge 

(4) Zahtjev za kupnju poslovnog prostora pravne osnove prepustio korištenje poslovnog 

osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka podnose u roku od prostora drugoj osobi.

90 dana od javne objave popisa poslovnih prostora Članak 42.

koji su predmet kupoprodaje općinskom načelniku.

(5) Iznimno od odredbe članka 1. ovog članka (1) Općina zadržava pravo, da sukladno  

pravo na kupnju poslovnog prostora može ostvariti Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu s ("Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99,22/00, 

općinom u trajanju kraćem od pet (5) godina ako je 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), i 

podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu i druge članku 32. i 47. Statuta općine Podcrkavlje 

obveze prema Općinskom proračunu koji je: ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

4/13.), objavi javni natječaj za prodaju određenih ¾ prije toga bio u zakupnom odnosu s 
poslovnih prostora u svom vlasništvu koji su prazni općinom u ukupnom neprekinutom trajanju 
ili u korištenju.od pet (5) godina, ili
(2) Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora ¾ kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje 
iz stavka 1. ovog članka donosi općinski načelnik obrta ili kao član obiteljskog domaćinstva 
odnosno Općinsko vijeće, ovisno o vrijednosti preuzeo obrt, a bio je u zakupnom odnosu s 
poslovnog prostora.općinom u ukupnom neprekinutom trajanju 
(3) Uvjete javnog natječaj za prodaju poslovnih od pet (5) godina, u koje vrijeme se 
prostora, posebno uvjete plaćanja kupoprodajne uračunava i vrijeme zakupa njegovog 
cijene posebnom odlukom određuje općinski prednika,  ili
načelnik odnosno, ovisno o vrijednosti  poslovnog ¾ morao napustiti prijašnji poslovni  prostor 
prostora, Općinsko vijeće.koji je koristio zbog povrata tog prostora u 

vlasništvo prijašnjem vlasniku u ukupnom 
Članak 43.neprekinutom trajanju od pet (5) godina, a 

sada je zakupnik prostora  u kraćem trajanju 
(1) Poslovni prostor u vlasništvu općine od pet (5) godina.
prodaje se po tržišnoj cijeni.(6) Iznimno od stavka 1. ovog članka općina 
(2) Tržišna cijena iz stavka 1. ovog članka može poslovni prostor prodati sadašnjem  korisniku   
smatra se ona koju je odredio sudski vještak koji u istom obavlja dopuštenu djelatnost, a koji je 
građevinske ili arhitektonske struke s liste taj prostor nastavio koristiti na temelju ranije 
ovlaštenih sudskih vještaka kojeg  općina odabere.sklopljenog ugovora o zakupu kojem je prestala 
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, valjanost. U tom slučaju poslovni prostor općina 
u slučaju kada se poslovni prostor prodaje može prodati samo ako je isti za cijeli period 
sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korištenja prostora plaćao naknadu za korištenje i 
korisniku, pod uvjetima i u postupku iz članka 40. sve ostale troškove koji proizlaze iz korištenja 
ove Odluke, tržišna cijena umanjuje se za prostora, odnosno, ako nije plaćao naknadu za 
neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika, korištenje i sve ostale troškove koji iz istog 
odnosno sadašnjeg korisnika, koja su bila od 
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utjecaja na visinu tržišne vrijednosti poslovnog koji je predmet kupoprodaje obročnom 

prostora, s time da se visina ulaganja može priznati otplatom,

najviše do 30%  tržišne vrijednosti poslovnog b) u slučaju kada se poslovni prostor prodaje 

prostora. sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem 

(4) Pravo na priznavanje neamortiziranih korisniku pod uvjetima i u postupku iz 

ulaganja u adaptaciju i rekonstrukciju, odnosno članka 40. ove Odluke i:

privođenje namjeni poslovnog prostora iz stavka 1. ¾ odredbu kojom se kupac obvezuje da u 
ovog članka nema zakupnik ni sadašnji korisnik  narednih 10 godina od dana sklapanja 
koji nije dobio pisanu suglasnost općine, kao ni onaj ugovora neće prodavati niti na drugi način 
kojem je općina već priznao ulaganja kroz otuđiti kupljeni poslovni prostor, 
smanjenje zakupnine ili kroz kompenzaciju sa ¾ izjavu kupca da dopušta zabilježbu zabrane 
zakupninom. otuđenja poslovnog prostora u  zemljišnoj 
(5) Tržišnu vrijednost neamortiziranih ulaganja knjizi za vrijeme od 10 godina od dana 
sadašnjeg zakupnika, odnosno sadašnjeg korisnika sklapanja ugovora u korist općine, 
poslovnog prostora utvrđuje sudski vještak ¾ izjavu kupca da dopušta zabilježbu prava 
građevinske ili arhitektonske struke, s liste nazadkupnje prodane nekretnine po 
ovlaštenih sudskih vještaka kojeg  općina odabere. kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana u 

korist općine ukoliko kupac istu proda prije 

roka od 10 godina od dana sklapanja 
Članak 44. ugovora,

¾ odredbu kojom prodavatelj poslovnog 
(1) Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnog 

prostora, u slučaju da kupac prestane 
prostora može se ugovoriti odjednom ili obročno 

obavljati djelatnost u roku od 10 godina od 
prema izboru kupca.

dana sklapanja ugovora, pridržava pravo 
(2) Kada se plaćanje kupoprodajne cijene 

nazadkupnje prodane nekretnine po 
isplaćuje odjednom rok isplate je 30 dana od dana 

kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana,
sklapanja ugovora. Kod kupnje poslovnog prostora 

¾ izjavu kupca da dopušta zabilježbu zabrane 
uz obročnu otplatu ukupan rok ne može biti duži od 

otuđenja poslovnog prostora u  zemljišnoj 
10 (deset) godina od dana sklapanja ugovora.   

knjizi za vrijeme od 10 godina od dana 
(3) Kod kupnje poslovnog prostora uz obročnu 

sklapanja ugovora u korist općine i izjavu 
otplatu ne primjenjuje se odredba članka 42. stavak 

kupca da dopušta zabilježbu prava 
2. ove Odluke.

nazadkupnje prodanog prostora u korist 
(4) Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 

općine.
4% godišnje.

(2) Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora 
(5) Kupoprodajna cijena poslovnog prostora uz 

mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen 
obročnu otplatu vezuje se uz EUR i plaća u obrocima 

(solemniziran) po javnom bilježniku.
preračunatim po srednjem tečaju Hrvatske narodne 

banke na dan uplate.

Članak 46.

Članak 45.
(1) Zahtjevi za kupnju poslovnog prostora iz 

članka 1. ove Odluke dostavljaju se upravnom tijelu 
(1) Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora 

općine.
treba sadržavati:

a) izjavu kupca kojom, radi osiguranja 

dugujućeg iznosa u korist općine, dopušta 

upis založnog prava u visini duga u 

zemljišnoj knjizi na poslovnom prostoru 
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Članak 47. Odluka o zakupu i prodaji poslovnog prostora u 

vlasništvu općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik 

(1) Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora Brodsko-posavske županije" br. 11/06).

donosi općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće, 

ovisno o vrijednosti poslovnog prostora.

(2) Poslovni prostor se ne može prodati fizičkoj Članak 52.

ili pravnoj osobi koja ima dospjelu nepodmirenu 

obvezu prema općini i obveze po osnovi korištenja (1)  Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 

poslovnog prostora, te obveze prema Državnom dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

proračunu osim ako je pisano odobrena odgoda posavskežupanije ".

plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se  

fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja. OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE PODCRKAVLJE

Članak 48. KLASA:372-01/15-01/2

URBROJ: 2178/13-01-15-1

(1) Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnog Podcrkavlje, 8. travnja  2015.

prostora iz članka 46. ove Odluke općinski načelnik, 

odnosno osoba koju on ovlasti i kupac sklopit će u PREDSJEDNIK

roku od devedeset (90) dana od dana donošenja OPĆINSKOG VIJEĆA

odluke ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora. Damir Miletić, ing., v.r.

VII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

5.

(1) Po odredbama ove Odluke općina može 

davati u zakup poslovne prostore koji su bili u 

društvenom vlasništvu s pravom korištenja općine Na temelju članka 32. Statuta općine 

za koje se vode postupci na temelju Zakona o Podcrkavlje („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske 

naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme županije broj 4/13), Općinsko vijeće općine 

jugoslavenske komunističke vladavine, do Podcrkavlje na svojoj 15. sjednici održanoj dana 8. 

pravomoćnog okončanja tih postupaka. travnja 2015. godine donosi: 

ZAKLJUČAK

Članak 50.

o prihvaćanju Izvješća o provedbi 

(1) Parnični i ovršni postupci koji nisu Plana  gospodarenja otpadom  za 2014. godinu

pravomoćno okončani do stupanja na snagu ove 

Odluke dovršit će se po odredbama ove Odluke.

I.

Članak 51. Općinsko vijeće općine Podcrkavlje 

prihvaća Izvješće načelnika općine o provedbi Plana 

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti gospodarenja otpadom na području općine 
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Podcrkavlje za 2014. godinu. IZVJEŠĆE

Općinsko vijeće nalaže intenziviranje  o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

aktivnosti u smislu provođenja mjere odvojenog općine Podcrkavlje  za 2014. godinu

sakupljanja komunalnog otpada kao i donošenje 

Plana sanacije divljih odlagališta, te njegovu            

realizaciju.

1. Uvod

II. Općina Podcrkavlje, Općinsko vijeće 

donijelo je Plan gospodarenja otpadom općine 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja Podcrkavlje za razdoblje 2011. do 2019. na svojoj 

otpadom za 2014. godinu koje je podnio općinski sjednici održanoj dana 20.5.2011., a isti je objavljen 

načelnik sastavni je dio ovog Zaključka. u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije" br. 6/2011 na str. 1042. Svrha Plana je 

prema načelima Europske unije iznalaženje okvira u 

III. kome će se moći smanjiti količina otpada i osigurati 

uvjeti održivog gospodarenja otpadom koji nužno 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja nastaje. Isto tako novim Zakonom o održivom 

otpadom za 2014. godinu i Zaključak o prihvaćanju gospodarenju otpadom mijenjaju se komunalne 

Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za navike građana, smanjuje se količina otpada u 

2014. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku domaćinstvu, te se provodi izdvojeno prikupljanje 

Brodsko-posavske županije“. problematičnog i opasnog otpada.

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom 

OPĆINSKO VIJEĆE području osigurati:

OPĆINE PODCRKAVLJE 1. javnu uslugu prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada, i biorazgradivog 

KLASA: 351-01/15-01/1 komunalnog otpada,

URBROJ: 2178/13-01-15-3 2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, 

metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 

PREDSJEDNIK (glomaznog) komunalnog otpada,

OPĆINSKOG VIJEĆA 3. sprečavanje odbacivanja otpada na način 

Damir Miletić, ing., v.r. suprotno Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom, te uklanjanje tako odbačenog 

otpada,

4. provedbu Plana gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske,

5. donošenje i provedbu Plana gospodarenja 

Na temelju članka 20. Zakona o održivom otpadom općine Podcrkavlje,

gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 6. provođenje izobrazno-informativne 

94/13), a u svezi s točkom 4. Plana gospodarenja aktivnosti na području općine i

otpadom općine Podcrkavlje za razdoblje od 2011. 7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja 

do 2019.  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske otpada.

županije" broj 6/11), općinski načelnik općine 

Podcrkavlje Općinskom vijeću podnosi: 
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2. Analiza, ocjena stanja i potreba u ugovora se očekuje u I. kvartalu 2015. godine. 

gospodarenju otpadom § Paralelno s podjelom kanti i PVC vreća u 

2015. godini, dostavit će se stanovništvu i 

Na području općine Podcrkavlje sakuplja se edukativni letci radi pravilnog odvajanja i sortiranja 

mješoviti komunalni otpad najvećim dijelom iz kućnog otpada 

kućanstava, i to na način da općina Podcrkavlje ima § Na web stranici općine objavit će se 

zaključen Ugovor o koncesiji za skupljanje, godišnje izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 

prijevoz, obradu i tretiranje otpada na istočnom otpadom, edukativni letak, kao i sav promotivni 

dijelu Brodsko-posavske županije za područje materijal vezan za ovu tematiku.

općina Slavonski Šamac, Sikirevci, Gundinci, Donji 

Andrijevci, Podcrkavlje, Gornja Vrba, Klakar i 

Bukovlje s tvrtkom Jakob Becker d.o.o. Slavonski 3. Podaci o vrstama i količinama otpada

Brod na razdoblje od 30 godina zaključen 

25.5.2000. godine i ovjeren kod javnog bilježnika       Prema podacima tvrtke „Jakob 

Miroslava Bračuna  pod brojem OV-4498/2000. Becker“ d.o.o. u 2014. godini na području općine 

prikupljeno je 272 tona miješanog komunalnog 

Cilj Plana gospodarenja otpadom u općini otpada od čega se 271 tona odnosi na kućanstva i  

Podcrkavlje je ostvarenje optimalnih rješenja male poslovne subjekte i 1 tona iz spremnika s 

gospodarenja otpadom usmjerenih k sprečavanju i javnih površina. U akcijama odvoza glomaznog 

smanjivanju nastanka otpada, na način da se otpada skupljeno je 4,5 tona glomaznog otpada. 

izbjegne opasnost po ljudsko zdravlje, biljni i Količina komunalnog otpada u 2014. godini 

životinjski svijet, te onečišćenje okoliša u skladu s određena je na temelju odvaga s deponije.

odredbama relevantnih zakona, nacionalnom 

strategijom i programima zaštite okoliša, a u smislu 4. Podaci o postojećim i planiranim 

toga općina Podcrkavlje je u 2014. godini poduzela građevinama i uređajima za gospodarenje 

sljedeće mjere i aktivnosti radi zbrinjavanja otpadom

komunalnog otpada.

§ Dana 23.7.14. upućen je FZOEU zahtjev za Na području općine ne postoje građevine i 

sufinanciranje nabave komunalne opreme. Dana uređaji za gospodarenje otpadom, a ukoliko se ukaže 

27.11.14. isporučene su kante i kontejneri prema potreba za neke od njih, u izmjenama i dopunama 

provedenom postupku bagatelne nabave. U Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje, 

dogovoru s koncesionarem odlučeno je da se obveza definirat će se lokacije za iste.

odvojenog prikupljanja otpada riješi modelom 

„odvajanja otpada na kućnom pragu“. Svakom 

korisniku će biti dodijeljena kanta od 120 l za 5. Podaci o lokacijma odbačenog otpada i 

otpadno staklo, te PVC vreće za otpadni papir i neuređenih odlagališta

plastiku. U Podcrkavlju će biti postavljen "zeleni 

otok" sa kontejnerima za staklo, plastiku, tekstil,        Općina Podcrkavlje je tijekom 2010. godine 

papir i kanta za otpadne baterije. Ukoliko se pokaže putem svojih djelatnika i angažiranjem stručnih 

potreba u ostalim naseljima općine za "zelenim osoba obilaskom cjelokupnog teritorija općine 

otocima" oni će se naknadno formirati. Odvoz ovako detektirala lokacije divljih odlagališta, a u popisu 

sortiranog otpada provodit će se jedan puta na koji slijedi označene su lokacije, količine i vrste 

mjesec, a započet će u ožujku 2015. godine. komunalnog otpada koje se nalaze na spomenutim 

§ Ujedno naš koncesionar, firma " Jakob odlagalištima.

Becker" d.o.o., ima u svom vlasništvu reciklažno 

dvorište, te će s njime potpisati ugovor o pravu na 

korištenje i na taj način riješiti problem za ostale 

vrste komunalnog otpada. Potpisivanje ovog 
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R. 
br.  

Lokacija Koordinate K.Č 
Površina 

(m2) 

Volume
n 

(m3) 
Sastav otpada 

1. 
Brodski 
Zdenci 

649551
8 

501386
8 

438/7;438/9 2300 3500 

55% komunalni; 
25% građ.;10-
15%glomazni; 
desetak olupina 

automobila 

2. 
Gornji 
Slatnik 

649919
3 

501352
6 

- 600 500 

65% komunalni; 
20% građevinski; 

15% glomazni   
(otpad prekriven 

lišćem i zemljom) 

3. 
Donji 

Slatnik 

649965
2 

501046
3 

- 1500 850 
(80% komunalni; 
20 % glomazni) 

4. Glogovica 
649851

2 

501040
2 

609/5;611 1200 1800 

70% komunalni 
otpad;15% 

glomazni otpad; 
15% građevinski 

otpad 

5. Dubovik 
650144

5 

501351
4 

100/11;101/3;101/4 1500 2000 

60% komunalni 
otpad; 40% 

glomazni otpad 

6. 
"Lovački 

dom'' 

650105
8 

500994
8 

- 500 200 
80% komunalni 

otpad; 

7. 
Podcrkavlj

e 

650100
1 

500922
1 

155/4;155/5 1000 1000 

50% glomazni 
otpad;30% 

građevinski 20% 
komunalni otpad 

8. Oriovčić 
650268

2 

501051
7 

- 300 600 

75-85% 
komunalni otpad; 
15-25% glomazni 

otpad 

9. Rastušje 1 
650097

3 

500702
6 

109 800 1200 

70% komunalni 
otpad; 20 

građevinski otpad; 
10% glomazni 

10. Rastušje 2 
650173

8 

500693
4 

110 600 1000 

60% komunalni 
otpad; 30 

građevinski otpad; 
10% glomazni

 

11.
 

Rastušje
 
3
 

650189
6

 

500696
3

 
-
 

500
 

800
 

50% komunalni 
otpad; 30 

građevinski otpad; 
20% glomazni

 

12.
 

Rastušje 4
 

650211
8

 

500701
4

 
-
 

600
 

900
 

70% komunalni 
otpad; 10 

građevinski otpad; 
20% glomazni

 

13.
 

Žugaj
 

650294
9

 

500658
5

 
-
 

1000
 

700
 

70% komunalni 
otpad;30% 

poljoprivredni 
otpad
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Sanacija divljih odlagališta otpada na području Podcrkavlje, koju je proveo Državni ured za reviziju 

općine Podcrkavlje – Područni ured Osijek.

U ožujku 2014. godine zatražena je i zaprimljena 

ponuda od ovlaštene firme za izradu plana sanacije 2. Sudjelovanje u programima educiranja i 

divljih odlagališta otpada u općini Podcrkavlje. informiranja javnosti

Iznos ponude je 137.500,00 + PDV što ukupno 

iznosi 171.875,00 kuna. Zbog ovako visoke ponude Dana 26.4.2014. je održana akcija „Zelena 

obratili smo se za pomoć Fondu za zaštitu okoliša. U Čistka“ u organizaciji Braniteljske zadruge Sjeme-

telefonskom razgovoru s voditeljicom odjela za Panj-Umjetnost-Život, a u kojoj je sudjelovala i 

divlja odlagališta u Fondu za zaštitu okoliša dobili općina Podcrkavlje. Tijekom akcije je provedeno 

smo informaciju da u ovoj godini Fond više ne čišćenje okoliša u naselju Oriovčić. općina 

sufinancira nove izrade programa sanacija divljih Podcrkavlje će i ubuduće podržavati sve programe i 

odlagališta, niti njihovu provedbu, već samo akcije vezane za zaštitu okoliša.

postojeće s kojima je potpisao Ugovore. Nadamo se Kako su sada stvoreni preduvjeti za 

da će se u 2015. godini ipak započeti s rješavanjem odvojeno prikupljanje različitih vrsta komunalnog 

ovog problema. otpada u smislu „razvrstavanja otpada na kućnom 

pragu“ potrebno je prvenstveno edukativno utjecati 

1. Nadzor inspekcije zaštite okoliša na proizvođače otpada na smanjenje količina i vrsta 

otpada i istovremeno utjecati na svijest za 

U 2014. godini na području općine razdvajanje otpada po vrstama i njegovo odlaganje u 

Podcrkavlje nije provođen nadzor inspekcije zaštite odgovara juće  spremnike .  U suradnj i  s  

okoliša, ali je provedena revizija učinkovitosti koncesinarom, općina Podcrkavlje planira u 2015. 

provedbe Plana gospodarenja otpadom u općini godini pokrenuti kontinuiranu edukaciju za sve 

14. Žugaj 1 
650302

5 
500662

2 
- 500 1000 

80% komunalni; 
20% glomazni 

15. Tomica 
650382

2 
500641

6 
306;307;308; 309 800 950 

60% komunalni 
otpad;20% 

građevinski; 20% 
glomazni otpad 

16. Kindrovo - - 154/1;154/3; 202/2 500 1250 

30% komunalni 
otpad; 50% 

glomazni otpad; 
20 građevinski 

otpad 

17. 
Grabarje 
Brodsko 

- - 
378/2; 43/3; 43/8;  

48/3 
400 600 

50% glomazni 
otpad;30% 

građevinski 20% 
komunalni otpad 

18. 
Kindrovo 

1 
- - 43/8; 48/3; 43/3 350 250 

55% građevinski 
otpad; 25% 

komunalni; 20% 
glomazni otpad 

19. 
Glogovica 

1 
649988

7 
500890

1 
765/5a2 900 4200 

60& komunalni 
otpad; 25% 

građevinski;15% 
glomazni otpad 

 23300  
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subjekte (pravne i fizičke) koji sudjeluju u nastanku prikupljanje otpada. Projekt je proveden uz 80 % 

otpada. sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša. Ovim 

projektom nabavljeno je 600 kom. kanti od 120 l,  12 

3. Mjere odvojenog skupljanja komunalnog kanti od 240 l, 20 kompleta visećih koševa od 20 l, 1 

otpada kanta KCA za otpadne baterije, 8 kontejnera od 1100 

       l,  5 pocinčanih kontejnera od 1100 l.

Općina Podcrkavlje je ruralna sredina i iz U 2015. godini, općina će s firmom " Jakob 

toga razloga najveći dio biorazgradivog Becker" d.o.o. potpisati ugovor o pravu na korištenje 

komunalnog otpada završi u kućnim gnojnicama i njihovog reciklažnog dvorišta i na taj način 

manjim vrtnim kompostištima. Zato je potrebno omogućiti stanovništvu zbrinjavanje svih ostalih 

uložiti još malo napora u edukaciju stanovništva, vrsta otpada, koji će se moći zbrinuti u njihovom 

kako ne bi ova vrsta otpada završila u kantama za reciklažnom dvorištu.

prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji 

nastaje u domaćinstvima na području općine 5. Izvori i visina potrebnih sredstava za 

Podcrkavlje vrši tvrtka Jakob Becker d.o.o. iz provedbu mjera gospodarenja otpadom

Slavonskog Broda. Odvoz komunalnog otpada od 

domaćinstava i pravnih osoba provodi se jedanput u Obzirom na ograničena financijska sredstva 

dva tjedna. kojima općina raspolaže, očito je da su ista 

Skupljanje izdvojenog otpada provodi se nedostatna da bi se uspostavio kvalitetan sustav 

dok kontejneri ne budu popunjeni, a tada se prazne i gospodarenja otpadom, sanirale divlje deponije 

ponovo koriste. smeća i istovremeno radilo na podizanju ekološke 

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava svijesti kod stanovništva. Stoga, ukoliko se u 

provodi se dva puta godišnje na način da građani skorom vremenskom periodu želi ispuniti zadane 

iznesu glomazni otpad ispred kuće, te se prema ciljeve potrebno je da se iznađu dodatni izvori 

posebnom rasporedu otpad odvozi kamionima. financiranja pojedinih projekata, jer će vlastita 

        Osim postavljenih kontejnera u Podcrkavlju sredstva biti nedostatna.

za papir i staklo u ostalim naseljima općine nije U 2015. godini će se ponovno zatražiti 

postojala mogućnost odvojenog prikupljanja sufinanciranje izrade Plana sanacije divljih 

otpada. Nabavkom i podjelom kanti za staklo, te odlagališta otpada na području općine Podcrkavlje 

PVC vreća za otpadni papir i plastiku, u 2015. od strane Fonda za zaštitu okoliša. Procijenjena 

godini, ustrojit će se model razvrstavanja otpada „na vrijednost nabave ( bez PDV-a ) iznosi 140.000,00 

kućnom pragu“. U Podcrkavlju će biti postavljen kuna. 

"zeleni otok" s kontejnerima za staklo, plastiku, Za sanaciju divljih odlagališta planirani 

tekstil, papir i kanta za otpadne baterije. Ukoliko se iznos sredstava predvidjet će se Planom sanacije 

pokaže potreba u ostalim naseljima općine za divljih odlagališta na području općine Podcrkavlje.

"zelenim otocima" oni će se naknadno formirati. 

Nabavljeno je i pet pocinčanih kontejnera 6. Rokovi i nositelji izvršenja Plana

od 1100 l, koji će služiti za prikupljanje otpada s 

mjesnih groblja. Njihovim postavljanjem i Općina Podcrkavlje će pokušati realizirati 

korištenjem, uredit će se još jedan segment zaštite planirane zahvate u što je moguće kraćem roku, ali 

okoliša u općini Podcrkavlje. treba uzeti u obzir da će stvarna realizacija ipak 

ovisiti o proračunskim mogućnostima same općine, 

4. Popis projekata važnih za provedbu te o sufinanciranju pojedinih ili svih zahvata od 

odredbi Plana strane Fonda za zaštitu okoliša i drugih državnih 

tijela, kao i od eventualnih sredstava koja bi se 

U 2014. godini proveden je projekt nabave mogla tražiti od fondova EU, a koja se dodjeljuju za 

komunalne opreme – kanti i kontejnera za odvojeno projekte zaštite okoliša. 
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7. Zaključak 6.

Trenutni sustav sakupljanja mješovitog 

komunalnog otpada od pravnih i fizičkih osoba ne Na temelju članka 32.  Statuta općine 

zadovoljava nove zakonodavne odredbe Republike Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Hrvatske. Zbog toga će se u 2015. godini uspostaviti županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine 

sustav odvojenog sakupljanja otpada „na kućnom Podcrkavlje na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 8. 

pragu“, kao i formiranjem „zelenog otoka“, te ožujka 2015.  godine donijelo je 

mogućnošću korištenja reciklažnog dvorišta firme 

Jakob Becker d.o.o. ZAKLJUČAK

Općina Podcrkavlje će i dalje, prema svojim 

mogućnostima, provoditi sanaciju divljih o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

odlagališta otpada i nadzor lokacija na kojima je održavanja komunalne infrastrukture 

uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada u u 2014. godini

svrhu sprečavanja nastajanja novih. Intenzivnije će 

se raditi na edukaciji pravnih i fizičkih osoba, te 

unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada I.
sukladno planovima višeg reda, kako bi se do kraja 

proveo program cjelovitog sustava gospodarenja Općinsko vijeće općine Podcrkavlje 
otpadom i ispoštovale zakonodavne odredbe. prihvaća Izvješće načelnika općine o izvršenju 

Također, predviđa se daljnje sudjelovanje i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
pokroviteljstvo u i nad pojedinačnim akcijama, bilo 2014. godini.
onim organiziranim unutar same općine ili onih na 

regionalnom nivou, sukladno svojim financijskim 

mogućnostima. II.

OPĆINSKI NAČELNIK
Izvješće o  izvršenju Programa održavanja 

OPĆINE PODCRKAVLJE
komunalne infrastrukture u 2014. godini  koje je 

podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog 
KLASA: 351-01/15-01/1

Zaključka.
URBROJ: 2178/13-02-15-2

U Podcrkavlju, 27. siječnja 2015.
III.

NAČELNIK OPĆINE
Izvješće će se  objaviti  u „Službenom Tomislav Trtanj, v.r.

vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/13-01/13

URBROJ: 2178/13-01-15-3

Podcrkavlje, 8. travnja 2015.

PREDSJEDNIK

 OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Miletić, ing., v.r.
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Na temelju članka 28., st. 4  Zakona o Članak 1.

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, br. 

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- Program održavanja komunalne infrastrukture u 

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 2014. usvojen je na 5. sjednici Općinskog vijeća 

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, općine Podcrkavlje održanoj dana 19. prosinca 

94/13, 153/13 i 147/14) i članka 47.  Statuta općine 2013. godine.

Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske Izmjene i dopune Programa nisu izrađene.

županije“ br. 4/13), općinski načelnik podnosi,  

Ostvarenje Programa održavanja komunalne 

IZVJEŠĆE infrastrukture na području općine Podcrkavlje 

tijekom 2014. godine:

o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2014. godini

IZVORI  
SREDSTAVA  

PLANIRANO  OSTVARENO  RAZLIKA  INDEKS

Komunalna naknada  

 

400.000,00  344.525,24  -55.474,76  86,13

Prihodi proračuna
 

200.000,00
 

56.681,63
 

-143.318,37
 

28,34
UKUPNO: 600.000,00 401.206,87 -198.793,13 66,87

PROGRAM  PLANIRANO  OSTVARENO  RAZLIKA  INDEKS

Odvodnja atmosferskih 
voda  

40.000,00  36.617,72  -3.382,28  91,54

Održavanje čistoće u dijelu 
koji se odnosi na čišćenje 
javnih površina

 

10.000,00  9.768,27  -231,73  97,68

Održavanje javnih površina
 

50.000,00
 

45.564,25
 

-4.435,75
 

91,13

Održavanje nerazvrstanih 
cesta

 

100.000,00
 

66.766,85
 

-33.233,15
 

66,77

Održavanje groblja i 
krematorija

 

50.000,00
 

3.265,63
 

-46.734,37
 

6,53

Javna rasvjeta

 

350.000,00

 

239.224,15

 

-110.775,85

 

68,35

UKUPNO:

 

600.000,00

 

401.206,87

 

-198.793,13

 

66,87
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Članak 2. 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 

CESTA

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA Sredstva su  utrošena za nasipanje  cesta tucanikom 

Vlas t i t im s t ro jem (JCB) rovokopačem- ili frezanim  asfaltom na nerazvrstanim cestama u 

utovarivačem vršilo se uređivanje i čišćenje naseljima općine Podcrkavlje.

odvodnih kanala u naseljima općine Podcrkavlje uz Za realizaciju ovog dijela Programa utrošeno je 

pomoćni rad djelatnika zaposlenih u Programu ukupno 66.766,85 kn.

javnih radova „Revitalizacija javnih površina-

nerazvrstanih cesta i poljskih putova“. Sredstva su 

utrošena na kupovinu goriva, maziva, održavanje 5. ODRŽAVANJE GROBLJA I 

stroja, amortizaciju i usluge odvoza zemljanog KREMATORIJA

materijala od izmuljivanja tj. čišćenja  vodo- Sredstva su utrošena na održavanje mjesnih 

odvodnih  kanala. groblja u naseljima općine Podcrkavlje.

Za realizaciju ovog dijela Programa utrošeno je Betoniranje platoa ispred mrtvačnice na 

ukupno   36.617,72 kn. mjesnom groblju u Podcrkavlju .

Za realizaciju ovog dijela Programa utrošeno je 

ukupno  3.265,63 kn.

2. O DRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU 

KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH · Poslovi održavanja groblja na području 
POVRŠINA općine Podcrkavlje povjereni su  tvrtki  PALMA 
Vlastitim strojem (JCB) s nastavkom-ralica za cvjećarna i pogrebne usluge, obrt vlasnice JASNE 
snijeg, vršilo se čišćenje javnih površina  odnosno u ZIRDUM (JMBG: 1803969307129),  Slavonski 
zimskom razdoblju godine uklanjanje snijega, leda i Brod, A Štampara 51, MBO:90402413, OIB: 
sl. 39392394875, temeljem Ugovora  o obavljanju 
Tijekom mjeseca kolovoza, rujna i listopada 2014. g. komunalnih poslova održavanja groblja na 
djelatnici zaposleni  u Programu javnih radova području općine Podcrkavlje (KLASA: 363-02/12-
„Revitalizacija javnih površina-nerazvrstanih cesta i 01/12 URBROJ: 2178/13-02-13-8 od 6. 2. 2013.),  
poljskih putova“  čistili su javne površine u kao i poslovi naplate grobne naknade i vođenja 
naseljima općine Podcrkavlje. grobnih očevidnika na području općine Podcrkavlje 
Sredstva  su utrošena na gorivo, mazivo, održavanje (Ugovor KLASA: 363-02/12-01/12 URBROJ: 
stroja, amortizaciju, priručni alat i materijal kojim su 2178/13-02-13-9 od 6. 2. 2013.).
se služili djelatnici javnih radova. Istima su regulirani međusobni odnosi  tj. 
Za realizaciju ovog dijela Programa utrošeno je obveze. Do trenutka podnošenja ovog Izvješća 
ukupno 9.768,27 kn. nismo zaprimili prijedlog međusobnih potraživanja 

na temelju izdanog računa Palme za obavljene 

usluge održavanja groblja i evidencije o naplati 
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA grobne naknade, tj. nije utvrđena razlika između 

Djelatnici zaposleni u Programu javnih radova međusobnih potraživanja za 2014. godinu već ona 
tijekom mjeseca kolovoza, rujna i listopada 2014. g. iznosi  0,00 kn i neće doći do međusobnih 
održavali su javne zelene  površine, pješačke zone, prebijanja.
otvorene odvodne kanale na javnim površinama, trg, 

dječja igrališta i sl.

Sredstva su utrošena na priručni alat i potreban 6. JAVNA RASVJETA
materijal za održavanje. Sredstva su trošena za zamjenu dotrajalih rasvjetnih 
Za realizaciju ovog dijela Programa utrošeno je tijela (žarulja)  kao i za financiranje potrošnje 
ukupno 45.564,25 kn. električne energije-javne rasvjete.

Za realizaciju ovog dijela Programa utrošeno je 

ukupno: 235.965,40  kn.
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II.- Zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela 

(žarulja)  12.687,50 kn
Izvješće o  izvršenju Programa gradnje - Električna energija – javna rasvjeta                

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. 226.536,65 kn
godini  koje je podnio općinski načelnik sastavni je 

dio ovog Zaključka.

Članak 3.

III.Ovo Izvješće uputit će se Općinskom vijeću na 

raspravu i usvajanje.
Izvješće će se  objaviti  u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“.OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKO VIJEĆEKLASA: 400-02/13-01/13
OPĆINE PODCRKAVLJEURBROJ: 2178/13-02-15-2

Podcrkavlje, 23. veljače 2015.
KLASA: 400-02/13-01/12

URBROJ: 2178/13-01-15-4OPĆINSKI NAČELNIK
Podcrkavlje, 8. travnja 2015.Tomislav Trtanj,v r.

PREDSJEDNIK

 OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Miletić, ing., v.r.

7.

Na temelju članka 32.  Statuta općine 
Na temelju članka 30., st. 4  Zakona o Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, br. županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-Podcrkavlje  na svojoj 15.  sjednici, održanoj dana 8. 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, travnja 2015.  godine donijelo je 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 

94/13, 153/13 i 147/14) i članka 47.  Statuta općine ZAKLJUČAK 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 4/13), općinski načelnik općine o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Podcrkavlje, podnosiPrograma gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u 2014. godini
IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i I.
uređaja komunalne infrastrukture općine 

Podcrkavlje za 2014. godineOpćinsko vijeće općine Podcrkavlje 

prihvaća Izvješće načelnika općine o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne 

infrastrukture u 2014. godini.
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I II

I  UVOD  Izvršenje po pojedinim stavkama je sljedeće:

Program gradnje objekata i uređaja komunalne II  Građenje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture općine Podcrkavlje za 2014. godinu, infrastrukture

donesen je na 5. sjednici Općinskog vijeća općine 

Podcrkavlje dana 19. prosinca godine, a njegove NERAZVRSTANE CESTE

Izmjene i dopune na 10. sjednici Općinskog vijeća 

održanoj dana 13. kolovoza 2014. godine. a) Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-

asfaltiranje

b) Projektna dokumentacija

NAZIV  PLANIRANO  OSTVARENO  Napomena

 
500.000,00

 

 
273.369,43

 
Podcrkavlje -

 
Diljska ulica –

 
odvojak prema 

novoj školi
 

500.000,00
 

0,00
 

Izrada Projektne dokumentacijeza 
izgradnju kolnika i pješacke staze od 
križanja sa cestom D 53do nove škole 
u Podcrkavlju.

 Dio dokumentacije

 

izraden je u 
2013.g., tvrtka 

 

Ingart d.o.o. Slav. 
Brod.

  
Brodski Zdenci –

 

ulica Mate Topalovića

 

0,00

 

161.359,65

 

Dana 23.

 

svibnja 2015. g. proglašeno je 
stanje elementarne nepogode zbog 
velike količine oborina – poplave.
Zbog nastale velike štete na cesti mimo 
Plana gradnje, ista je asfaltirana.

 

Brodski Zdenci –

 

ulica Mate Topalovića

 

0,00

 

24.812,50

 

Dana 23.

 

svibnja 2015. g. proglašeno je 
stanje elementarne nepogode zbog 
velike količine oborina – poplave.
Zbog nastale velike štete na cesti mimo 
Plana gradnje na istoj su građene 
kanalice i izgrađen cijevni 
vodopropust.

 

 

Tomica –

 

odvojak (prema Marelji) ulice 
Hrvatskih branitelja

0,00

 

87.197,28

 

Dana 23.

 

svibnja 2015. g. proglašeno je 
stanje elementarne nepogode zbog 
velike količine oborina – poplave.
Zbog nastale velike štete na cesti mimo 
Plana gradnje, ista je asfaltirana.
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III VODOOPSKRBA, ODVODNJA I 
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

III  Građenje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture i nabava opreme za a) Izgradnja vodovodne mreže

b) Projektna dokumentacija

NAZIV  PLANIRANO  Nakon  
Izmjena i 
dopuna

 

OSTVARENO  Napomena

1.050,000,00
 

400.000,00
 

134.000,00
 
 Izrada projektne 

dokumentacije za  naselja: 
Oriovčić, Dubovik-Matković 
Mala, Brodski Zdenci i 
Gornji Slatinik

 

1.000.000,00

 
350.000,00

 
134.000,00

 
Prijenos sredstava temeljem Ugovora 
TD Vodovod koji je proveo Javnu 
nabavu za izradu projektne 
dokumentacije dokumentacije.
KLASA:402-08/12-01/16
Istu izradio Ingart d.o.o. Slav. Brod. 
Plaćene I., II. I III. situacija.

Rješavanje imovinsko-
pravnih odnosa-prava 
služnosti kod izgradnje 
vodoodvodnje (projekt 
kanalizacije)

50.000,00

 

50.000,00

 

0,00

  

IV V

UKUPNO:    II+III= 407.369,43 kn Ovo Izvješće  uputit će se Općinskom vijeću 

na raspravu i usvajanje.
Ukupno utrošena sredstva u iznosu od 

407.369,43 kn potječu iz sljedećih izvora prihoda: OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE

- Komunalni doprinos     20.000,00
- Kapitalne potpore iz Županijskog KLASA: 400-02/13-01/12

proračuna 50.000,00 URBROJ: 2178/13-02-15-3
- Ostali prihodi  Proračuna  337.369,43 Podcrkavlje, 23. veljače 2015.

NAČELNIK općine
Tomislav Trtanj, v.r.
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8.

Na temelju članka 108. i 110. . Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08., 136/12. i 15/15) i 
članka 32. Statuta općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 4/13), Općinsko 
vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 15. sjednici održanoj dana 8. travnja 2015. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca  2014. 

OPĆI DIO

I

U Proračunu općine Podcrkavlje u razdoblju od 1.1. do 31.12.  2014. godine ostvareno je 3.520.221,38 kn 
prihoda.

II

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u navedenom razdoblju iznosili su 3.276.180,52 kn.

III

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak  prihoda i 
primitaka

Ostvareni prihodi i primici 3.520.221,38  kn
Izvršeni rashodi i izdaci 3.276.180,52  kn
___________________________________________
Višak  prihoda i primitaka    244.040,86  kn

IV

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 1.1. 2014.  bilo je 1.360.132,18 kn, a na dan 31.12. 2014.  
iznosilo je 1.572.556,04 kn.

V

Tekuće pričuve planirane Proračunom za 2014. nije bilo.

VI

Općina Podcrkavlje nije primala niti davala zajmove.
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VII

Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca  2014.  iznose 1.223.659,03 kn, a odnose se na:

VIII

Stanje nepodmirenih obveza  31. prosinca 2014. iznosi 229.909,60 kn, a odnosi se na obveze za plaću 
(prosinac 2014.) u iznosu 36.566,15 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 162.358,06 kn, te obveze prema 
HZZO-u u iznosu od 11.624,39 kn,  te isplata šteta od poplave 19.361,00 kn.

POSEBNI DIO

IX

Posebni dio Godišnjeg izvještaja općine Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca  2014. 
godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i posebnim 
namjenama.

X

Godišnji izvještaj Proračuna općine Podcrkavlje zajedno s Usporednim pregledom planiranih i 
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije», te Internet stranici općine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-08/15-01/6
URBROJ: 2178/13-01-15-1
Podcrkavlje,  8. travnja 2015.

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

Potraživanja za poreze 3.214,87 
Potraživanja za priključenje na vod. mrežu 5.761,40 
Potraživanja za komunalni doprinos 20.624,63 
Potraživanja za komunalnu naknadu 1.146.090,25 
Doprinos za šume 17.653,65 
Porez na promet 24.424,92 
Potraživanja koja se refundiraju(voda, el. 
energija, telefon) i 
Najam poslovnog prostora 

5.879,31 

Ukupno potraživanja 1.223.659,03 
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5. Članak 2.

Ostvareni Program raspoređen je u iznosu 

Na temelju članka 31. Statuta općine kako slijedi:

Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» br. 9/09., 5/13. i 14/14), Općinsko vijeće I   KULTURA

općine Vrpolje na svojoj 17. sjednici održanoj 7. 

travnja 2015. godine donijelo je a) Hrvatska čitaonica Vrpolje (nabavka knjižne i 

neknjižne građe, materijalni i drugi troškovi i 

ZAKLJUČAK djelatnik knjižnice)

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa Planirano:  45.000,00 kuna

javnih potreba u području društvenih Ostvareno: 39.635,00 kuna

djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u 

Proračunu općine Vrpolje za 2014. godinu b) kulturno umjetnička društva na području općine 

Vrpolje 

KUD «I. Meštrović» Vrpolje - 8.691,85 kuna

Članak 1. KUD «Ravnica» Stari Perkovci – 21. 987,82 kune

KUD «Đeram» Čajkovci – 11.788,42 kune

Program javnih potreba u području 

društvenih djelatnosti za koje se sredstva Planirano: 43.500,00 kuna

osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2014. Ostvareno: 42.468,09 kuna

godinu planiran je u iznosu 472.600,00 kuna, a 

ostvaren je u iznosu 464.733,00 kune. c) Spomen Galerija «Ivan Meštrović» Vrpolje

Planirano: 1.000,00 kuna

Ostvareno: 1.000,00 kuna

OPĆINA  VRPOLJE
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II   ŠPORT Planirano: 15.000,00 kuna

Ostvareno: 14.281,48 kuna

Sportski klubovi na području općine Vrpolje

- RK Vrpolje VI   OSTALE UDRUGE

– Planirano: 38.000,00 kuna

Ostvareno: 38.000,00 kuna - Udruga Betlehem St. Perkovci – 2.118,75 

- Taekwondo klub Vrpolje kuna

– Planirano: 12.000,00 kuna - Udruga Matica umirovljenika Vrpolje – 

Ostvareno: 11.000,00 kuna 7.375,00 kuna

- NK «Sloga» Vrpolje - Lovna grupa «Golub» Čajkovci – 1.985,52 

– Planirano: 28.000,00 kuna kune

Ostvareno: 28.000,00 kuna - Lovna grupa «Srndać» Stari Perkovci – 

- NK «Mladost» Čajkovci 2.000,00 kuna

– Planirano: 27.000,00 kuna - Udruga Sv. Vinko Paulski Vrpolje – 

Ostvareno: 26.500,00 kuna 1.992,40 kuna

- NK «Slavonac» Perkovci - Udruga orača BPŽ – 8.500,00 kuna

– Planirano: 28.000,00 kuna - Udruga «Štuka» Vrpolje – 1.000,00 kuna 

Ostvareno: 28.582,15 kuna - Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja 

Vrpolje – 1.000,00 kuna

Ukupno planirano: 133.000,00 kuna - UDVDR RH Vrpolje – 6.998,27 kuna

Ukupno ostvareno: 132.082,15 kuna - Konjogojska udruga Stari Perkovci – 

5.196,34 kune

- Konjogojska udruga «Mrkov» Vrpolje – 

III   PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 2.500,00 kuna

a) Predškolski odgoj – mala škola – Dj. vrtić Planirano: 40.500,00 kuna

«I. B. Mažuranić» Sl. Brod Ostvareno: 40.666,28 kuna

Planirano: 69.600,00 kuna

Ostvareno: 69.600,00 kuna - LAG «Slavonska ravnica»

Planirano: 10.000,00 kuna

b) Školski odgoj – O.Š. «I. Meštrović» Ostvareno: 10.000,00 kuna

Planirano: 10.000,00 kuna

Ostvareno: 10.000,00 kuna

Članak 3.

IV   VATROGASNA ZAJEDNICA općine Iz Proračuna općine Vrpolje u 2014. 

VRPOLJE I DVD godini izdvojena su sredstva za kapitalne projekte 

za neprofitne organizacije (udruge i vjerske 

Planirano: 105.000,00 kuna zajednice) kako slijedi:

Ostvareno: 105.000,00 kuna

- Crkva u Vrpolju 

- Planirano: 68.942,12 kn

V  VJERSKE ZAJEDNICE - Ostvareno: 1.925,00 kn

- Župa Vrpolje – 7. 281,48 kuna -Crkva u Čajkovcima 

- Župa Donji Andrijevci – 7.000,00 kuna – Planirano: 60.600,00 kn

- Ostvareno: 60.568,75 kn
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- Crkva u St. Perkovcima 6.

- Planirano: 4.000,00 kn

- Ostvareno: 4.000,00 kn

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona 
-Udruga «Srna» (za Lovačke domove u o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
- Planirano: 57.500,00 kn Novine“ br. 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 
St. Perkovcima i u Vrpolju) 38/09., 79/09., 153/09.,49/11.,144/12., 94/13, 
- Ostvareno: 57.500,00 kn

153/13 i 147/14.) i članka 31. Statuta općine 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
- DVD Vrpolje

županije“ br. 9/09.,5/13. i 14/14.), Općinsko - Planirano: 100.000,00 kn
vijeće općine Vrpolje na svojoj 17. sjednici    (sanacija Vatrogasnog doma)
održanoj 7. travnja 2015. godine donijelo je - Ostvareno: 100.064,13 kn

Ukupno planirana sredstva: 293.000,00 kn ZAKLJUČAK
Ukupno ostvarena sredstva: 224.057,88 kn

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na 
Članak 4. području  općine Vrpolje u 2014. godini

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije».
Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE
Program održavanja komunalne OPĆINE VRPOLJE

infrastrukture na području općine Vrpolje za 

2014. godinu planiran je u iznosu od 445.000,00 Klasa: 021.05/15-01/02
kuna, a ostvaren je u iznosu od 422.886,31 kuna.Urbroj: 2178/11-01/15-7

Vrpolje, 7. travnja 2015.g.

Predsjednik Članak 2.
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r. Ostvareni Program raspoređen je u 

iznosu kako slijedi:

1. Odvodnja atmosferskih voda

- pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje 

cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske putove na 

području cijele općine po potrebi i uređenje 

voda

Planirano: 17.000,00 kuna

Ostvareno: 16.999,72 kuna

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se 

odnosi na čišćenje javnih površina
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- čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na Članak 3.

trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred 

zgrade općine i parkovima u općini Vrpolje Ovaj Zaključak objavit će se u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

Planirano: 28.000,00 kuna županije“.

Ostvareno: 27.935,52 kune

OPĆINSKO VIJEĆE 

3. Održavanje javnih površina OPĆINE VRPOLJE

- dokumentacija za turističke znakove i uređenje 

javnih površina i nabavka kanti i kontejnera za Klasa: 021-05/15-01/02

otpad Urbroj: 2178/11-01/15-6

Vrpolje, 7. travnja 2015.g.

Planirano: 35.000,00 kuna

Ostvareno: 33.377,50 kuna Predsjednik 

Općinskog vijeća:

4. Održavanje nerazvrstanih cesta Tomislav Šimundić, v.r.

- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim 

agregatom i nasipanje poljskih putova na 

području općine Vrpolje

Planirano: 20.000,00 kuna

Ostvareno: 0,00 kuna 7.

5. Održavanje groblja
Na temelju članka 31. Statuta općine - održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz 

Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske smeća s groblja u svim naseljima
županije» br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće 

općine Vrpolje na svojoj 17. sjednici održanoj 7. Planirano: 45.000,00 kuna
travnja 2015. godine donijelo je 

Ostvareno: 44.876,00 kuna

ZAKLJUČAK
6. Javna rasvjeta

- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
poboljšanje ulične rasvjete na području općine socijalne skrbi na području općine Vrpolje za 
Vrpolje 2014. godinu

Planirano: 20.000,00 kuna
Članak 1.Ostvareno: 18.435,66 kuna

 
Program socijalne skrbi na području općine - troškovi el. energije za javnu rasvjetu na 

Vrpolje za 2014. godinu planiran je u iznosu 
području općine Vrpolje

293.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu 284.290,45 

kuna iz Proračuna općine Vrpolje, te 43.860,00 kn za 
Planirano: 280.000,00 kuna ogrjev.
Ostvareno: 281.261,91 kuna
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Članak 2. 9. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih 

organizacija

Ostvareni Program raspoređen je u iznosu - Crveni križ

kako slijedi: - Planirano: 12.000,00 kuna

- Ostvareno: 12.000,00 kuna

1. Pomoć za stanovanje – Planirano: 8.500,00 kuna

    (režije i dr. troškovi )   Ostvareno: 8.500,00 kuna - Udruga slijepih 

– Planirano: 1.000,00 kuna
2. Jednokratna novčana pomoć       Ostvareno: 1.000,00 kuna
– Planirano: 4.000,00 kn zbog teških okolnosti 

(bolest) 10. Osiguranje ogrjeva korisnicima pomoći za 
Ostvareno: 4.000,00 kn uzdržavanje 

– Planirano: 48.450,00 kn
3. Jednokratna novčana pomoć za studente  Ostvareno: 43.860,00 kn
– Planirano: 61.000,00 kn

 Ostvareno: 56.000,00 kn

Članak 3.
4. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta – 

Planirano: 22.000,00 kn Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 
Ostvareno: 20.000,00 kn vjesniku Brodsko-posavske županije».

5. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu – OPĆINSKO VIJEĆE
Planirano: 1.000,00 kn   za Sv. Nikolu – prvi razredi OPĆINE VRPOLJE
O.Š.    

Ostvareno: 1.000,00 kn Klasa: 021-05/15-01/02

Urbroj: 2178/11-01/15-8
6. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne Vrpolje, 7. travnja 2015.g.
naknade – 

Planirano: 1.500,00 kn Predsjednik 
Ostvareno: 0 Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
7. Pomoć za građane i kućanstva u naravi - nabavka 

bilježnica svim učenicima O.Š. «I. M.» 

- Planirano: 17.000,00 kn

Ostvareno: 17.000,00 kn

- štete uzrokovane el. nepogodom – materijal -

Planirano: 15.000,00 kn 8.
Ostvareno: 14.790,45 kn

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o 
8. Ostale pomoći – sufinanciranje rada Dječjeg komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. . 
vrtića 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 
- Planirano: 150.000,00 kn 153/09.,49/11.,144/12., 94/13., 153/13 i 147/14.) i 
    « Z v r k »  P o d r u č n i  v r t i ć  Vr p o l j e članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik 

Ostvareno: 150.000,00 kn Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.,5/13. i 14/14), 

Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 17. 

sjednici održanoj 7. travnja 2015. godine donijelo je 
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ZAKLJUČAK b) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 

javne rasvjete u naselju Čajkovci

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa Planirano: 42.000,00 kuna

gradnje objekata i uređaja komunalne Ostvareno: 41.812,00 kuna

infrastrukture na području općine Vrpolje u 

2014. godini

4. Opskrba pitkom vodom – građenje 

vodovodnog sustava 

Članak 1.

a) Izgradnja regionalnog vodovoda – cjevovod 

Program gradnje objekata i uređaja kroz naselje Čajkovci

komunalne infrastrukture propisani u članku 30. Planirano: 475.000,00 kuna

Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Ostvareno: 456.826,38 kuna

općine Vrpolje za 2014. godinu planiran je u iznosu 

od 1.967.300,00 kune iz Općinskog proračuna, a 

ostvaren u iznosu od 1.921.473,03 kune iz 5. Toplovodi – građenje toplinifikacije

Općinskog proračuna.

a) Izrada projektne dokumentacije – glavni i 

izvedbeni projekti za izgradnju toplovoda – 

Članak 2. toplinifikacija naselja Vrpolje

Ostvareni Program raspoređen je u iznosu Planirano: 241.000,00 kuna

kako slijedi: Ostvareno: 240.525,25 kuna

1. Građenje javnih površina

Članak 3.

a) Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju u Ulici 

J.B.Jelačića i Ulici S. Radića Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

Planirano: 1.200.000,00 kuna vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Ostvareno: 1.173.028,99 kuna

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE

2. Građenje groblja

Klasa: 021-05/15-01/02

a) Nabava stolića u Mrtvačnici u St. Perkovcima Urbroj: 2178/11-01/15-5

Vrpolje, 7. travnja  2015. godine

Planirano:  4.500,00 kuna

Ostvareno: 4.488,75 kuna Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

3. Javna rasvjeta

a) Tehnički pregled javne rasvjete u naselju Stari 

Perkovci – u Ulici Matije Gupca

Planirano: 4.800,00 kuna

Ostvareno: 4.791,66 kuna
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9. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 15. i 16. Pravilnika o Klasa: 021-05/15-01/02

proračunskom računovodstvu i računskom planu Urbroj: 2178/11-01/15-4

(«Narodne novine» br. 114/10, 31/11 i 124/14.) i Vrpolje, 7. travnja 2015.g.

članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije» br. 9/09.,5/13. i Predsjednik 

14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj Općinskog vijeća:

17. sjednici održanoj 7. travnja  2015. godine Tomislav Šimundić, v.r.

donijelo je sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu 

imovine općine Vrpolje sa stanjem 10.

31. 12. 2014. godine

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. 

Članak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 

174/04, 79/07, 38/09 i 127/10. i članka 31. Statuta 

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-

Izvješće Povjerenstva o izvršenom popisu imovine u posavske županije» br. 9/09., 5/13. i 14/14.), 

vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca Općinsko vijeće općine Vrpolje na 17. sjednici 

2014. godine. održanoj 7. travnja 2015. godine donosi

ANALIZU

Članak 2.

stanja sustava zaštite i spašavanja na području

Povjerenstvo je izvršilo popis imovine, općine Vrpolje za 2014. godinu

sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i 

obveza općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2014. 

godine, te sastavio Izvješće, odnosno zapisnik o UVOD

izvršenom popisu imovine koja je iskazana u 

inventurnim popisnim listama, stanje blagajne u Sustav zaštite i spašavanja je oblik 

blagajničkom izvještaju i žiro računa na dan 31. 12. pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 

2014. godine. spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike 

nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja 

Članak 3. operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, 

reagiranja na katastrofe i otklanjanju mogućih 

Ova Odluka stupa na snagu danom uzroka i posljedica katastrofa.

donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku Jedinice lokalne i područne (regionalne) 

Brodsko-posavske županije». samouprave, u okviru svojih prava i obveza 

utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, 

organiziraju, financiraju i provode zaštitu i 

spašavanje.

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju 

(„Narodne novine“ 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) 
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definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne zaštite i spašavanja na području općine Vrpolje za 

i područne (regionalne) samouprave najmanje 2008. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

jednom godišnje, ili pri donošenju Proračuna, županije“ br. 3/08)

razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i 8.) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i 

spašavanja, donose smjernice za organizaciju i imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i općine Vrpolje – 2008. godine („Službeni vjesnik 

način financiranja, te obavljaju i druge poslove Brodsko-posavske županije“ br. 3/08)

zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 9.) Odluka o osnivanju i imenovanju članova 

Stožera zaštite i spašavanja općine Vrpolje – 2008 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 9/08)

Sustav zaštite i spašavanja na području 10.) Odluka o osnivanju i imenovanju članova 

općine Vrpolje organizira se sukladno odredbama Zapovjedništva civilne zaštite općine Vrpolje – 

Zakona o zaštiti i spašavanju. 2008. godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Općina Vrpolje je donijela sljedeće akte iz županije br. 9/08.)

područja zaštite i spašavanja: 11.) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području općine Vrpolje u 

2009. godini ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 1.) Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara i 
županije" br. 2/09)Procjene ugroženosti od požara – 2002. godine 
12.) Zaključak o potvrđivanju imenovanja („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
zapovjednika DVD Čajkovci – 2009. godine 15/02.)
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 2.) Zaključak o usvajanju Aneksa procjene 
7/09)ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i 
13.) Zaključak o potvrđivanju imenovanja Aneksa Plana zaštite od požara i tehnoloških 
zapovjednika DVD Vrpolje – 2009. godine – eksplozija općine Vrpolje – Usklađenje s 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br Pravilnikom o zaštiti šuma od požara – 2006. godina 
7/09)(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
14.) Odluka o imenovanju članova Stožera 22/06)
zaštite i spašavanja općine Vrpolje – 2009. godina 3.) Odluka o osnivanju i imenovanju članova 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine Vrpolje – 
9/09)2006. godina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
15.) Rješenje o izboru Povjerenstva za procjenu županije br. 14/07.)
šteta u poljoprivredi na području općine Vrpolje – 4.) Odluka o osnivanju i imenovanju članova 
2009. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske Zapovjedništva Civilne zaštite općine Vrpolje – 
županije" br 10/09)2006. godine (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
16.) Rješenje o izboru Povjerenstva za procjenu županije br. 22/06.)
šteta na stambenim i gospodarskim objektima na 5.) Zaključak o usvajanju revizije Procjene 
području općine Vrpolje – 2009. godine ("Službeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i 
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09)revizije Plana zaštite od požara i tehnoloških 
17.) Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti eksplozija na području općine Vrpolje – 2007. 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara općine godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
Vrpolje – 2009. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-županije“ br. 14/07)
posavske županije" br. 14/09)6.) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i 
18.) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava imenovanju članova Zapovjedništva zaštite i 
zaštite i spašavanja na području općine     Vrpolje u spašavanja općine Vrpolje – 2007. godine 
2010. godini ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
županije" br. 2/10)28/07)
19.)    Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja 7.) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
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općine Vrpolje – 2010. godine ("Službeni vjesnik Općinskog vijeća – 6. studenog 2012. godine

Brodsko-posavske županije" br. 2/10) 32.) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

20.) Sporazum između HGSS-a Stanica Požega i zaštite i spašavanja na području općine Vrpolje u 

općine Vrpolje od 10. svibnja 2010. godine kojim 2013. godini – 34. sjednica Općinskog vijeća 23. 

HGSS-a preuzima obvezu obavljanja djelatnosti siječnja 2013. godine

spašavanja i zaštite ljudskih života u nepristupačnim 33.) Zaključak o potvrđivanju i imenovanju 

područjima i drugim izvanrednim okolnostima zapovjednika vatrogasne postrojbe DVD Vrpolje – 

sukladno članku 5. Zakona o HGSS-u 12. veljače 2013. godine („Službeni vjesnik 

21.) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Brodsko-posavske županije“ br. 2/13).

zaštite i spašavanja na području općine Vrpolje za 34.) Zaključak o potvrđivanju imenovanja 

2011. godinu – 16. sjednica Općinskog vijeća – 1. zapovjednika vatrogasne postrojbe DVD Čajkovci – 

veljača 2011.g. 18. ožujka 2013. godine („Službeni vjesnik 

22.) Zaključak o potvrđivanju imenovanja Brodsko-posavske županije“ br. 4/13)

zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne 35.) Zaključak o potvrđivanju imenovanja 

postrojbe DVD Vrpolje – 15. veljače 2011. godine zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne 

23.) Ugovor između IN – Konzalting d.o.o. zajednice općine Vrpolje – 8. travnja 2013. godine 

Slavonski Brod i općine Vrpolje o izradi elaborata: („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

Plan zaštite i spašavanja općine Vrpolje i Plan 7/13.)

civilne zaštite općine Vrpolje od 22. veljače 2011. 36.) Rješenje o imenovanju članova Stožera za 

godine. zaštitu i spašavanje općine Vrpolje – 2. sjednica 

24.) Agrotehničke mjere za zaštitu od požara Općinskog vijeća 2. srpnja 2013. godine („Službeni 

poljoprivrednih i šumskih područja – 2011. godine vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/13)

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 37.) Rješenje o imenovanju predsjednika i 

3/11.) članova Povjerenstva za procjenu šteta u 

25.) Odluka o osnivanju, ustroju i popuni poljoprivredi na području općine Vrpolje – 2. 

postrojbi civilne zaštite općine Vrpolje – 2011. sjednica Općinskog vijeća 2. srpnja 2013. godine 

godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

županije" br. 8/11) 12/13.)

26.) Zaključak o potvrđivanju i imenovanju 38.) Rješenje o imenovanju predsjednika i 

zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne članova Povjerenstva za procjenu šteta na 

postrojbe DVD Vrpolje – 2012. godine („Službeni stambenim i gospodarskim objektima na području 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/12.) općine Vrpolje – 2. sjednica Općinskog vijeća 2. 

27.) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Brodsko-

zaštite i spašavanja na području općine Vrpolje u posavske županije“ br. 12/13.)

2012. godini – 27. sjednica Općinskog vijeća – 1. 39.) Odluka o II izmjenama i dopunama Odluke 

veljače 2012.godine o osnivanju i imenovanju Vijeća za prevenciju 

28.) Zaključak o potvrđivanju i imenovanju kriminaliteta u općini Vrpolje 18. rujna 2013. godine 

zapovjednika vatrogasne postrojbe DVD Stari („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

Perkovci – 18. svibnja 2012. godine 17/13.)

29.) Zaključak o usvajanju Analize stanja 40.) Sporazum između novoosnovane HGSS-a 

sustava zaštite i spašavanja na području općine Stanica Slavonski Brod i općine Vrpolje od 7. 

Vrpolje – 29. sjednica Općinskog vijeća – 22. siječnja 2014. godine temeljem Zakona o Hrvatskoj 

svibnja 2012. godine gorskoj službi spašavanja gdje je financijska obveza 

30.) Odluka o donošenju i usvajanju Plana općine Vrpolje 5.000,00 kuna godišnje.

zaštite i spašavanja općine Vrpolje – 32. sjednica 41.) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

Općinskog vijeća – 6. studenog 2012. godine zaštite i spašavanja na području općine Vrpolje u 

31.) Odluka o donošenju i usvajanju Plana 2014. godini – 6. sjednica Općinskog vijeća 23. 

civilne zaštite općine Vrpolje – 32. sjednica siječnja 2014. godine
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42.) Odluka o izmjeni i dopuni Procjene slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih nesreće sa ciljem sprečavanja, ublažavanja i 

dobara općine Vrpolje – 12. sjednica Općinskog otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

vijeća – 15. rujna 2014. godine («Službeni vjesnik Tijekom 2014. godine Stožer zaštite i 

Brodsko-posavske županije» br. 18/14.) spašavanja sastajao se 2 puta i to za vrijeme 

43.) Odluka o izmjeni i dopuni Plana zaštite i elementarne nepogode – poplave koja je bila u prvoj 

spašavanja općine Vrpolje – 12. sjednica Općinskog polovici 2014. godine.

vijeća – 15. rujna 2014. godine («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije» br. 18/14.) POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Općina Vrpolje osigurala je i uspostavila ormarić s Postrojbe civilne zaštite su osnovane u 

opremom za energetsko i elektroničko upravljanje skladu s Odlukom o osnivanju ustroju i popuni 

sirenom tip VST 3003 koji ima svoju funkciju. postrojbi civilne zaštite, i prema Planu zaštite i 

spašavanja i Planu civilne zaštite općine i izvršena je 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA smotra postrojbi civilne zaštite Opće namjene 

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA općine Vrpolje 4. listopada 2013. godine te smo u 

2014. godini dostavili prijedloge za imenovanje 

1. CIVILNA ZAŠTITA Povjerenstva Civilne zaštite. U 2014. godini 

održano je osposobljavanje Stožera zaštite i 

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA spašavanja u općini Vrpolje zajedno sa susjednim 

općinama od strane DUZS PU Slav. Brod.

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika 

o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE 

snaga za zaštitu i spašavanje na 2. sjednici ZAŠTITE

Općinskog vijeća općine Vrpolje održanoj 2. srpnja 

2013. godine u Stožer zaštite i spašavanja općine Za angažiranje pokretnina, odnosno 

Vrpolje imenovani su: materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u 

1. Željko Lukačević, načelnik Stožera slučaju velikih nesreća i katastrofa, općinski 

(zamjenik načelnika općine) načelnik, odnosno Stožer zaštite i spašavanja koristit 

2. Zora Dragun -Šmital, član Stožera će zaposlenik iz sastava Općinske uprave.

(djelatnik područnog ureda za zaštitu i Građani su upoznati o uvođenju i značaju 

spašavanje) jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i 

3. Nada Funarić, član Stožera (djelatnica korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi 

općinske uprave) o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim 

4. Boris Joskić, član Stožera (djelatnik PU objektima obavijesti o novim znakovima za 

ispostave Vrpolje) uzbunjivanje, što se treba provjeriti i ponovno 

5. Joža Biščanić, član Stožera (predstavnik pismeno upozoriti na postojanje obavijesti o novim 

Vatrogasne zajednice) znakovima za uzbunjivanje.

6. dr. Predrag Vučković, član Stožera 

(predstavnik Doma zdravlja Vrpolje) SKLONIŠTA

7. Josip Abramović, član Stožera (predstavnik Općina Vrpolje nema na svom području 

komunalnog poduzeća) izgrađene objekte čija je namjena isključivo za 

8. Josip Ostrogonac, dr.vet.med., član Stožera sklonište.

(predstavnik veterinarske službe)

VATROGASTVO

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje DVD Vrpolje je središnje vatrogasno 

i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i društvo koje djeluje i obavlja vatrogasnu djelatnost 

ukupnih ljudskih i materijalnih resursa općine u na području općine Vrpolje, a aktivno je i društvo 
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DVD Čajkovci i DVD Stari Perkovci. Općina Vrpolje održava redovne kontakte i 

DVD Vrpolje je središnje vatrogasno ima vrlo dobre odnose sa Crvenim križem iz 

društvo koje u skladu Procjeni i Planu zaštite od Slavonskog Broda za koji se također izdvajaju 

požara, vatrogasna postrojba mora imati najmanje sredstva iz Općinskog proračuna i to u 2014. godini 

20 operativnih vatrogasaca koji su osposobljeni za iznos od 12.000,00 kuna.

zvanje vatrogasca, posjeduju liječnička uvjerenja i Općina Vrpolje je u 2014. godini financirala 

osigurani su od posljedica nesretnog slučaja. sa 5.000,00 kuna HGSS Stanicu Slavonski Brod

U DVD-u Vrpolje, DVD-u Čajkovci i DVD 

Stari Perkovci nema uposlenih profesionalnih SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 
vatrogasaca. ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM

U 2014. godini iz Proračuna općine Vrpolje BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
za vatrogastvo je utrošeno 105.000,00 kuna tekuće 

donacije u skladu sa zakonskim propisima za nabavu Na području općine Vrpolje nije registrirana 
potrošnog materijala, opreme i drugih izdataka niti jedna pravna osoba kojoj bi zaštita i spašavanje 
prema VZO planu i programu opremanja i bili u okviru redovite djelatnosti. Nositelj koncesije 
održavanja. za distribuciju zemnog plina je Brod-plin d.o.o. iz 

Iz Općinskog proračuna u 2014. godini Slavonskog Broda. Distribuciju nad vodovodnom 
utrošeno je i 100.064,13 kuna za kapitalne projekte provode Đakovački vodovod d.o.o. iz Đakova i 
za DVD Vrpolje – sanacija i uređenje Vatrogasnog Vodovod d.o.o. iz Slavonskog Broda. Koncesionar 
doma u Vrpolju. za odvoz komunalnog otpada i ukop pokojnika je 

Želimo istaknuti i zaključiti da su VZO Runolist d.o.o. iz Vrpolja. Na području općine 
Vrpolje – DVD Vrpolje, DVD Čajkovci i DVD Stari Vrpolje djeluju dvije Ambulante opće medicine u 
Perkovci zadovoljavajuće i efikasno obavili svoje vlasništvu dr. Predraga Vučkovića i dr. Marije Tečer.  
zadaće u 2014. godini što je rezultat uspješnog stanja Djeluje i Hitna medicinska služba sa sjedištem u 
protupožarne zaštite na području općine Vrpolje. Slavonskom Brodu, Ispostava – Punkt Vrpolje. 

Djeluje i Veterinarska ambulanta Vrpolje u 
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA vlasništvu dr. Josipa Ostrogonca. Svi navedeni 

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE obnašaju svoju dužnost u okviru redovitog 
Od udruga koje su od interesa za zaštitu i spašavanje obavljanja radnih zadaća, a između ostalog rade i na 
na području općine Vrpolje aktivne su i djeluju: prevenciji u smislu zaštite ljudi, okoliša i 
- Lovna udruga «Srna» Vrpolje-Čajkovci-St. materijalnih dobara.
Perkovci sa tri lovne grupe Sukladno Planu zaštite i spašavanja i Planu 
- Športsko ribolovna udruga «Štuka» Vrpolje civilne zaštite općine Vrpolje koji su izrađeni, 
- Konjogojska udruga «Mrkov» Vrpolje navedene službe i pravne osobe mogu zadaću i 
- Konjogojska udruga Stari Perkovci obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja.

Navedene udruge broje preko 170 aktivnih INSPEKCIJSKI NADZORI
članova koji svojim radom osiguravaju prohodnost 

šumskih putova i upoznati su sa stanjem okolnih 1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 
vodotokova, te dobro poznaju lokalni teren i mogu Samostalna služba za inspekcijske poslove, 
biti vrlo važni čimbenici u sustavu zaštite i Područna jedinica Slavonski Brod obavila je 
spašavanja. Njihov rad se također pomaže iz inspekcijski nadzor za vatrogastvo u 2014. godini 
Proračuna općine Vrpolje i u 2014. godini gdje nisu utvrđene nikakve nepravilnosti temeljem 
financirani su u iznosu 12.681,86 kn. Zakona o vatrogastvu, odnosno općina Vrpolje je 

Iz Općinskog proračuna u 2014. godini ispoštovala sve zakonske odredbe i financijske 
utrošeno je i 57.500,00 kuna za kapitalne projekte i obveze za vatrogastvo.
to za Lovački dom u St. Perkovcima 50.000,00 kuna 

i za Lovački dom u Vrpolju 7.500,00 kuna.
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ZAKLJUČAK Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 

Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na 

i spašavanja na području općine Vrpolje daje se području općine Vrpolje za 2014. godinu koja je 

zaključak: sastavni dio ovog Zaključka.

1. Stanje sustava zaštite i spašavanja u 2014. 

godini bilo je zadovoljavajuće. Članak 2.

2. Također treba nastaviti suradnju s 

Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Slavonski Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

Brod sa ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i vjesniku Brodsko-posavske županije.

drugih snaga zaštite i spašavanja na području općine 

Vrpolje. OPĆINSKO VIJEĆE

3. Ova Analiza stupa na snagu danom OPĆINE VRPOLJE

donošenja.

Klasa: 021-05/15-01/02

OPĆINSKO VIJEĆE Urbroj: 2178/11-01/15-10

OPĆINE VRPOLJE Vrpolje, 7. travnja 2015.g.

Klasa: 021-05/15-01/02 Predsjednik 

Urbroj: 2178/11-01/15-12 Općinskog vijeća:

Vrpolje, 7. travnja 2015.g. Tomislav Šimundić, v.r.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

12.

Na temelju članka 31. Statuta općine 

11. Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» br. 9/09., 5/13 i 14/14.), a u svezi sa 

člankom 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj 

Na temelju članka 31. Statuta općine (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08 – 

županije“ broj 9/09.,5/13. i 14/14.) Općinsko vijeće pročišćeni tekst, 36/09., 150/11. i 144/12.) i člankom 

općine Vrpolje na svojoj 17. sjednici održanoj 7. 48. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik 

travnja  2015. godine donijelo je Brodsko-posavske županije» br. 9/09., 5/13. i 

14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 17. 

ZAKLJUČAK sjednici održanoj 7. travnja 2015. godine donijelo je

o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i ZAKLJUČAK

spašavanja na području općine Vrpolje

za 2014. godinu o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice 

općine Vrpolje za razdoblje srpanj - prosinac 

2014. godine
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Članak 1. Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Općinsko vijeće općine Vrpolje pokreće 

Izvješće o radu općinske načelnice općine Vrpolje za postupak za izbor članova Savjeta mladih općine 

razdoblje od srpanj - prosinac 2014. godine. Vrpolje, putem Javnog poziva.

Članak 2. Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom Javni poziv za predlaganje kandidata za 

vjesniku Brodsko-posavske županije». izbor Savjeta mladih općine Vrpolje i njihovih 

zamjenika objavljuje se u javnom glasilu „Posavska 

OPĆINSKO VIJEĆE Hrvatska“ i na mrežnim stranicama općine Vrpolje 

OPĆINE VRPOLJE www.vrpolje.hr.

Klasa: 021-05/15-01/02

Urbroj: 2178/11-01/15-9 Članak 3.

Vrpolje, 7. travnja 2015.g.

Tekst Javnog poziva za predlaganje 

Predsjednik kandidata za izbor Savjeta mladih općine Vrpolje i 

Općinskog vijeća: njihovih zamjenika u prilogu je i čini sastavni dio 

Tomislav Šimundić, v.r. ovog Zaključka.

Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

13. donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju OPĆINSKO VIJEĆE 

Savjeta mladih općine Vrpolje („Službeni vjesnik OPĆINE VRPOLJE

Brodsko-posavske županije“ br. 3/08. i 1/15.) i 

članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Klasa: 021-05/15-01/02

Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i Urbroj: 2178/11-01/15-11

14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj Vrpolje, 7. travnja 2015.g.

17. sjednici održanoj 7. travnja 2015. godine 

donijelo je Predsjednik 

Općinskog vijeća:

ZAKLJUČAK Tomislav Šimundić, v.r.

o pokretanju postupka za izbor

članova Savjeta mladih općine Vrpolje i 

njihovih zamjenika
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14. 15.

Temeljem članka 65. i članka 70. Zakona o Na  temelju  članka  108.,  109.   i  110. 

proračunu („NN“ br. 87/08.,136/12. i 15/15) i članka Zakona o proračunu (NN  broj 87/08, 136/12  15/15)  

31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik i  članka  31.  Statuta  općine  Vrpolje  ("Službeni  

Brodsko-posavske županije» br. 9/09., 5/13. i vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br. 9/09, 

14/14.),  Općinsko vijeće općine Vrpolje je na svojoj 5/13. i 14/14), Općinsko vijeće  općine  Vrpolje  na  

17. sjednici održanoj dana 7. travnja 2015. godine 17.  sjednici  održanoj  7.  travnja  2015.  godine  

donijelo donijelo  je

ODLUKU ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja općine Vrpolje o  usvajanju  Godišnjeg  izvještaja  o  izvršenju  

na dan 31. 12. 2014.g. Proračuna  općine  Vrpolje  za  razdoblje  od   

1.  siječnja - 31. prosinca 2014.  godine

Članak 1.

OPĆI  DIO

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 

360.660,67 kn koristit će se za djelomično pokriće Članak  1.

manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine Proračun  općine  Vrpolje  za  2014.  godinu  

iznosi 1.186.739,91 kn. planiran  je  u  iznosu  od  4.560.000 kn.

Nakon pokrića manjka prihoda od Prihodi Proračuna općine Vrpolje  u  

nefinancijske imovine u iznosu od 360.660,67 kn razdoblju  od  1. 1. - 31. 12. 2014.  ostvareni  su  u  

ostaje nam manjak prihoda od nefinancijske iznosu  od  4.927.807 kn.

imovine u iznosu od 826.079,24 kn i kao takav bit će 

evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.

Članak  2.

Ukupni  rashodi  izvršeni  na  teret  Članak 2.
Proračuna  u  izvještajnom  razdoblju  iznosili  su  

4.827.039 kn.Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.
Članak  3.

OPĆINSKO VIJEĆE
Razlika  između  ukupno  ostvarenih  OPĆINE VRPOLJE

prihoda  i  primitaka  i  izvršenih  rashoda  i  

izdataka  daje  višak  prihoda  i  primitaka.Klasa: 021-05/15-01/02

Urbroj: 2178/11-01/15-3
Ostvareni  prihodi  i  primici 4.927.807 knVrpolje, 7. travnja 2015.g.
Izvršeni rashodi i izdaci 4.827.039 kn

______________________________________Predsjednik 
Višak prihoda i primitaka    100.768 knOpćinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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Članak 4. Članak  7.

Stanje  novčanih  sredstava  na  žiro  računu  Stanje  nepodmirenih  obveza  na  dan  31. 

na  dan  1. 1. 2014.  godine  bilo  je  335.200,15 kn,  prosinca  2014.  godine  u  iznosu  od  1.425.080,25 

a  na  nad  31. 12. 2014.  godine  iznosilo  je  kn  odnosi  se  na  obveze  za  zaposlene  (plaća  

593.009,80 kn. 12/14)  u  iznosu  od  32.742,24 kn,  obveze  prema  

dobavljačima  u  iznosu  od  974.497,01 kn,  obveze  

za  jamčevine  u  iznosu  od  2.600,00 kn,  obveze  

Članak  5. za  dva  puta  plaćeno  grobno  mjesto  u  iznosu  od  

654,00 kn,  te  obveze  za  neisplaćene  štete  od  

Općiona  Vrpolje  nije  primala  niti  davala  elementarne  nepogode  441.587,00 kn.

zajmove  u  2014.  godini.

Članak  8.

Članak  6.

U  2014.  godini  općina   Vrpolje  izvršila  

Nenaplaćena  potraživanja  na  dan  31,  je  kapitalne  projekte  iz  Plana  razvojnih  

prosinca  2014.  godine  iznose  1.535.655,60 kn,  a  programa  u  iznosu od  2.056.952,00 kuna  kako  

odnose  se  na: slijedi:

- potraživanja  za  poreze 244.992,95

- potraživanja  za  dane  konc. - Eko-etno  kuća u Vrpolju

kom. usluge 2.000,00 - projektna dokumentacija 42.082,00

- potraživanja  od  zakupa  i - Izgradnja  cjevovoda  kroz  Čajkovce

iznajmljivanja  imovine 3.900,00 - Reg. Vodovod 456.826,00

- potraživanja  za  zakup  - Toplovodi  u  VRpolju

polj.  zemljišta 143.588,55 - proj. dokumentacija 240.526,00

- potraživanje  za  korištenje - Izgradnja  pješačkih

javne  površine 12.913,00 staza  u  Vrpolju 1.173.029,00

- potraživanje  od  zakupa - Javna  rasvjeta - projekt.

poljop. zemljišta, dok. za Čajkovce 46.604,00

dugogod. zakupa 194.144,24 - Mini  reciklažno  dvorište

- potraživanje za u  Vrpolju 13.982,00

spomeničku  rentu 732,65 - Uredski  i  drugi  namještaj

- potraživanja  za i  ostala  oprema  u  vrtiću 61.527,00

komunalni  doprinos 59.322,77 - Spremnici  za  razvrstavanje

- potraživanja  za kom.  otpada  za  područje

komunalnu  naknadu 606.322,77 općine  Vrpolje 22.377,00

- potraživanja  za ________________________________________

grobno  mjesto 3.755,00 2.056.952,00

- potraživanja  za

grobnu  naknadu 1.090,20

- potraživanja  za  prodaju

poljoprivrednog zemlj. 113.552,16 POSEBNI  DIO

- potraživanja  za  prodaju

građ. zemljišta 146.271,14 Članak  9.

- potraživanja  za  otkup

stanova 3.162,23 Posebni  dio  Godišnjeg  izvještaja  općine  

1.535.655,60 Vrpolje  za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  31.  
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prosinca  2014.  godine  sadrži  rashode  i  izdatke  OPĆINSKO  VIJEĆE

izvršene  po  korisnicima  i  nositeljima  sredstava  OPĆINE  VRPOLJE

po  osobnim  i  posebnim  namjenama.

Klasa  :  021-05/15-01/02

Urbroj:  2178/11-01/15-2

Članak  10. Vrpolje,  7.  travnja  2015.  godine

Godišnji  obračun  Proračuna  općine  Predsjednik

Vrpolje  zajedno  s  usporednim  pregledom  Općinskog  vijeća

planiranih  i  ostvarenih  prihoda  i  primitaka,  te  Tomislav  Šimundić, v.r.

rashoda  i  izdataka  bit  će  objavljen  u  

"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  

županije".
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Zvonimir Penić, dipl. novinar,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "Posavska Hrvatska" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 6Strana: 832


