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ŽUPANIJA

- akti  župana: II.

Katica  Golubičić,  imenuje  se  za  članicu  

92. Upravnog  vijeća  Županijske  uprave  za  ceste.

Na  temelju  članka  20.  Odluke  o  III.

osnivanju  Županijske  uprave  za  ceste - 

pročišćeni  tekst  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

posavske  županije"  br.  5/15)  i  članka  56.  donošenja,  a  objavit  će se  u  "Službenom  

Statuta  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  15/13 - 

pročišćeni  tekst),  župan  Brodsko-posavske  Klasa  :  023-01/15-01/394

županije  donio  je Urbroj:  2178/1-11-01/15-1

Slavonski  Brod,  28.  svibnja  2015.

RJEŠENJE

Župan

o  razrješenju  i  imenovanju  drugog  člana  Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

Upravnog  vijeća  Županijske  uprave  za  

ceste

I.

Marko  Perković,  razrješuje  se  dužnosti  

člana  Upravnog  vijeća  Županijske  uprave  za  

ceste.
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93. I.

U  Odluci o rasporedu sredstava za 

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim decentralizirane funkcije između zdravstvenih 

financijskim standardima za decentralizirane ustanova na području Brodsko-posavske županije u 

funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini ( 2015. godini («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

«Narodne novine» 15/2015.) i točke IX. Odluke o županije» 7 / 2015. ) mijenjaju se prioriteti za 

kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i raspored decentraliziranih funkcija u Zavodu za 

rasporedu decentraliziranih funkcija u zdravstvu u javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, a 

2015. godini na području Brodsko-posavske prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke.

županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» 2/ 2015.), suglasnosti Ministarstva 

zdravlja ( KLASA: 404-05/15-01/20, URBROJ: 

534-08-1-1/4-15-05 od 15.lipnja 2015. godine) i  II.

članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»         Ova Odluka objavit će se u «Službenom 

15/2013. – pročišćeni tekst), župan Brodsko- vjesniku Brodsko-posavske županije», a stupa na 

posavske županije dana 24.lipnja 2015.godine snagu osmog dana od dana objavljivanja u 

donio je „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

Klasa: 023-01/15-01/474

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

Slavonski Brod, 24. lipnja 2015.godine

o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu 

sredstava  za decentralizirane funkcije između ŽUPAN

zdravstvenih ustanova na području Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Brodsko-posavske županije u 2015. godini
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OPĆINA  GARČIN

25. I.

Imenovani  član  Povjerenstva  vijećnik  

Na  temelju  članka  47.  Statuta  općine  Josip  Bitunjac  zbog  prestanka  mandata  

Garčin  "Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  zamjenjuje  se  novim  članom  vijećnikom  

županije"  br.  9/09),  izmjena  i  dopuna  Statuta  Alenom  Štefančićem.

općine  Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

posavske  županije"  br.  5/13)  i  članka  15., 16.,  

17. i 19.  Pravilnika  o  proračunskom  II.

računovodstvu  i  računskom  planu  ("Narodne  

novine"  br.  114/10  i  31/11),  načelnik  općine  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

Garčin  donosi donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

RJEŠENJE

Klasa  :  02-02/15-01/151

o  izmjeni  i  dopuni  Rješenja  o  osnivanju  i  Urbroj:  2178/06-01-15-1

imenovanju  Povjerenstva  za  procjenu  Garčin,  10.  lipnja  2015. g.

vrijednosti  nefinancijske  imovine  općine  

Garčin Općinski  načelnik

Mato  Grgić, dipl.iur., v.r
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

18. primjenjuju se odredbe Zakona o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na 

pristup informacijama (»Narodne novine«, broj Članak 2.

25/13) i čl. 85. i 86. Statuta općine Gornja Vrba 

(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« Ovim se Pravilnikom o ostvarivanju prava 

broj 09/09), te njegove izmjene i dopune objavljene na pristup informacijama i ponovnu uporabu 

u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske informacija općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: 

županije“, broj 09/11 i 3/13, Općinsko vijeće Pravilnik) uređuju uvjeti pod kojima »Korisnik 

općine Gornja Vrba na 11.sjednici održanoj  10.6. prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu 

2015. godine donijelo je informacija« (u daljnjem tekstu: korisnik) koji je 

svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba 

PRAVILNIK ostvaruje pravo na pristup informacijama koje 

posjeduje, kojima raspolaže općina Gornja Vrba kao 

o ostvarivanju prava na pristup informacijama tijelo javne vlasti, pravila postupka u kojem 

i ponovnu uporabu informacija ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje 

općine Gornja Vrba pravo na pristup informacijama, a općina Gornja 

Vrba ispunjava svoju obvezu omogućavanja 

pristupa zatraženoj informaciji, te ograničenja prava 

I. Opće odredbe na pristup informacijama.

Članak 1.

Članak 3.

U postupku ostvarivanja prava na pristup 

informacijama i ponovnu uporabu informacija U skladu sa Zakonom o pravu na pristup 
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informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13): Članak 6.

(1) »Informacija« je svaki podatak koji 

posjeduje općina Gornja Vrba kao tijelo javne vlasti Službenik za informiranje može biti 

u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo isključivo osoba zaposlena u općini Gornja Vrba.

kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je 

prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, 

magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). Članak 7.

(2) »Pravo na pristup informacijama« 

obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje Općina Gornja Vrba obvezna je upoznati 

informacije kao i obvezu općine Gornja Vrba da javnost sa službenim podacima o službeniku za 

omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da informiranje službenom objavom na internet 

objavljuje informacije neovisno o postavljenom stranici na lako pretraživ način.

zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz 

obveze određene zakonom ili drugim propisom.

(3) »Ponovna uporaba« znači uporabu Članak 8.

informacija općine Gornja Vrba od strane fizičkih ili 

pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne Službenik za informiranje obavlja poslove 

svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog redovitog objavljivanja informacija, sukladno 

posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena unutarnjem ustroju općine Gornja Vrba, kao i 

informacija između tijela javne vlasti radi rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup 

obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne informacijama i ponovne uporabe informacija.

predstavlja ponovnu uporabu.

Članak 9.      

Članak 4.                       

           Službenik za informiranje unapređuje način 

Općina Gornja Vrba ima obvezu na obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja 

internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ informacija koje su sadržane u službenim 

način informacije koje posjeduje i kojima raspolaže dokumentima koji se odnose na rad općine Gornja 

iz svog djelokruga rada na temelju odredbi Zakona o Vrba.

pravu na pristup informacijama, na temelju čl. 1. 

ovog Pravilnika i čl. 85. i 86. Statuta općine Gornja 

Vrba. Članak 10.

       Službenik za informiranje osigurava neophodnu 

II. Službenik za informiranje pomoć podnositeljima zahtjeva - korisnicima u vezi 

s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu 

Članak 5. na pristup informacijama i pratećim propisima:

Općina Gornja Vrba obvezna je radi (1) zaprima usmeni  i  pisani  zaht jev 

osiguravanja prava na pristup informacijama podnositelja zahtjeva,

donijeti Odluku kojom će odrediti posebnu službenu (2) postupa po zaprimljenom usmenom i 

osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava pisanom zahtjevu podnositelja zahtjeva,

na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: (3) ustupa informacije podnositelju zahtjeva po 

službenik za informiranje). zaprimljenom zahtjevu (neposrednim davanjem 

informacije, davanjem informacije pisanim putem, 

uvidom u dokumente i izradom preslika 

dokumenata koji sadrže traženu informaciju, 
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dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži službenik za informiranje dostavlja povjereniku za 

traženu informaciju, na drugi način koji je prikladan prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće 

za ostvarivanje prava na pristup informaciji), godine.

(4) obavještava podnositelja zahtjeva o tome 

gdje je, kada i kako tražena informacija objavljena,

(5) obavještava podnositelja zahtjeva o V. Ograničenja prava na pristup 

produženju roka za dostavu informacije, informaciji

(6) u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog 

zahtjeva bez odgode poziva podnositelja zahtjeva da Članak 14.

ga ispravi,

(7) ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispravi Općina Gornja Vrba ograničit će pristup 

zahtjev na odgovarajući način zadržava pravo da informacijama u skladu sa čl. 15. Zakona o pravu na 

nepotpun ili nerazumljiv zahtjev odbaci po rješenju pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 

općine Gornja Vrba u skladu sa Zakonom o pravu na 25/13).

pristup informacijama,

(8) upućuje podnositelja zahtjeva na naknadu 

stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s Članak 15.

pružanjem i dostavom tražene informacije,

(9) zaprimljene zahtjeve upisuje u službeni Općina Gornja Vrba ograničit će pristup 

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode 

ostvarivanju prava na pristup informacijama i nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama 

ponovnu uporabu informacija po redosljedu za vrijeme trajanja tih postupaka.

zaprimljenih zahtjeva.

Članak 16.

Članak 11.

Općina Gornja Vrba može ograničiti pristup 

Službenik za informiranje obavlja i druge informaciji:

poslove određene ovim Pravilnikom i drugim 1) ako je informacija klasificirana stupnjem 

aktima. tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost 

podataka,

2) ako  j e  in fo rmac i ja  pos lovna  i l i  

IV.  Službeni upisnik profesionalna tajna, sukladno zakonu,

                                                       3  )           a  k o je informacija porezna tajna, sukladno 

Članak 12. zakonu,

4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim 

Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima se uređuje područje zaštite osobnih podataka,

i odlukama o ostvarivanju prava na pristup 5) ako je informacija u postupku izrade unutar 

informacijama i ponovnu uporabu informacija (u tijela općine Gornja Vrba, a njeno bi objavljivanje 

daljnjem tekstu: Upisnik), u skladu s odredbama prije dovršetka izrade cjelovite i konačne 

Zakona o pravu na pristup informacijama vodi informacije moglo ozbiljno narušiti proces 

službenik za informiranje. donošenja odluke,

6) ako je pristup informaciji ograničen 

sukladno međunarodnim ugovorima,

Članak 13. 7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na 

pristup informacijama prema evidenciji iz Upisnika 
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Članak 17. VI. Načini ostvarivanja prava na pristup 

informacijama i ponovnu uporabu informacija

Općina Gornja Vrba može ograničiti pristup 

informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino Članak 21.

objavljivanje:

Općina Gornja Vrba omogućuje pristup 

1) onemogućilo učinkovito, neovisno i informacijama:

nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog (1) pravodobnim objavljivanjem informacija o 

pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno 

ili kazne, davanjem priopćenja, objavom na službenoj internet 

2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju stranici, objavom u javnom glasilu i objavom na 

upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno oglasnoj ploči općine Gornja Vrba radi informiranja 

nadzor zakonitosti, javnosti,

3) povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, (2) davanjem informacije korisniku koji je 

osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

vlasnika. 1) neposrednim davanjem informacije,

2) davanjem informacije pisanim putem,

3) uvidom u dokumente i izradom preslika 

Članak 18. dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

4) dostavljanjem preslika dokumenta koji 

Informacije kojima se ograničuje pravo na sadrži traženu informaciju,

pristup iz razloga navedenih u čl. 17. st. 3. postaju 5) na drugi način koji je prikladan za 

dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi ostvarivanje prava na pristup informaciji.

objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena 

šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je 

informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim Članak 22.

propisom nije određen duži rok. 

Korisnik može u zahtjevu za pristup 

informaciji naznačiti prikladan način dobivanja 

Članak 19. informacije, a ako ne naznači informacija će se 

dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Ako tražena informacija sadrži i podatak 

koji podliježe ograničenju iz čl. 16. i 17. ovog 

Pravilnika, preostali dijelovi informacije učinit će se Članak 23.

dostupnim.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu 

uporabu informacija u komercijalne i l i  

Članak 20. nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona 

o pravu na pristup informacijama.

Informacije su dostupne javnosti nakon što 

prestanu razlozi na temelju kojih je općina Gornja 

Vrba kao tijelo javne vlasti ograničilo pravo na Članak 24.

pristup informaciji.

U svrhu ponovne uporabe informacija 

općina Gornja Vrba će učiniti svoje informacije 

dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to 

moguće i primjereno. općina Gornja Vrba nema 

obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog 
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oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela podnositelja zahtjeva, mjesto i datum podnošenja 

informacije, te nema obvezu obnavljati (ažurirati, pisanog zahtjeva. 

nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu (2) Usmeni zahtjev sadrži iste elemente kao i 

informaciju samo u svrhu ponovne uporabe. pisani zahtjev (navedeno u čl. 28. st. 1.). O usmeno 

podnesenom zahtjevu, službenik za informiranje 

sastavit će službenu bilješku kojeg će potpisati 

VIII. Zahtjev korisnik i službenik za informiranje. O usmeno 

podnesenom zahtjevu koji je podnesen telefonskim 

Članak 25. putem, službenik za informiranje sastavit će 

službenu bilješku koju vlastoručno potpisuje 

Korisnik ostvaruje pravo na pristup službenik za informiranje.

informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog (3) Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 

zahtjeva u skladu s naknadom propisanom u pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev 

kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih (navedeno u čl. 28. st. 1.) sadrži: datum podnošenja 

materijalnih troškova i troškova dostave informacije zahtjeva od strane korisnika za pristup informaciji, 

(»Narodne novine«, broj 12/14). zatim koja je informacija zatražena, datum 

zaprimanja informacije, te opis informacija za koje 

se traži dopuna ili ispravak informacije koja je 

Članak 26. zatražena, vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, 

mjesto i datum.

Zahtjev za pristup informaciji korisnik (4) Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama 

može podnijeti u pisanom obliku (fax, pošta, pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev 

elektronička pošta) ili usmenom obliku (osobno, (navedeno u čl. 28. st. 1.) sadrži: informacije koje se 

telefonskim putem). žele ponovno upotrijebiti, način primanja tražene 

informacije, svrhu u koju se želi ponovno 

                                                                          upotrijebiti informacije, vlastoručni potpis 

Članak 27. podnositelja zahtjeva, mjesto i datum.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem 

telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je Članak 29.

podnesen putem elektroničke komunikacije smatrat 

će se da je podnesen pisani zahtjev. Zahtjev i Na temelju zahtjeva za pristup informaciji 

službena bilješka evidentiraju se u službenom općina Gornja Vrba odlučit će najkasnije u roku od 

Upisniku redosljedom prema vremenu nastanka. 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Članak 28. Članak 30.

Zahtjevi u skladu s odredbom Zakona o U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog 

pravu na pristup informacijama: zahtjeva općina Gornja Vrba će bez odgode pozvati 

(1) Pisani zahtjev u skladu s odredbom Zakona podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana 

o pravu na pristup informacijama sadrži: naziv i od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako 

sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na 

podatke koji su važni za prepoznavanje tražene odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne 

informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj 

podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne informaciji radi, općina Gornja Vrba odbacit će 

osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev također zahtjev rješenjem.

sadrži način pristupa informaciji, vlastoručni potpis 
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Članak 31. 19.

      Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu 

uporabu informacija mogu se produžiti za 15 dana, 

računajući od dana kad je općina Gornja Vrba Na temelju članka 26 Statuta općine Gornja 

trebala odlučiti o zahtjevu za ponovnu uporabu Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

informacija iz razloga propisanih u čl. 22. st. 1. županije » br. 09/09, 09/11, 03/13), Općinsko vijeće 

točkama 1., 2. i 3. Zakona o pravu na pristup općine Gornja Vrba  na svojoj 11. sjednici održanoj 

informacijama. dana 10. lipnja 2015. godine, donosi:

ODLUKU 

Članak 32.

o osnivanju destinacijskog „PPS kluba“

O produženju rokova općina Gornja Vrba 

bez odgode će, a najkasnije u roku od 8 dana, 

obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge Članak 1.

zbog kojih je taj rok produžen.

Naziv PPS destinacje je „Moja lijepa 

Slavonija kraj Save“ (u daljnjem tekstu PPS 

X. Prijelazne i završne odredbe destinacija).

Članak 33.

Članak 2.

U dijelu prava na pristup informacijama koji 

nije uređen ovim Pravilnikom, neposredno se Područje PPS destinacije obuhvaća grad 

primjenjuje Zakon o pravu na pristup infor- Slavonski Brod, grad Novu Gradišku, grad Županju, 

macijama. općinu Babina Greda, općinu Bebrina, općinu 

Bošnjaci, općinu Cerna, općinu Davor, općinu 

Drenovci, općinu Gornja Vrba, općinu Gradište, 

Članak 34. općinu Gunja, općinu Klakar, općinu Oprisavci, 

općinu Oriovac, općinu Sikirevci, općinu Slavonski 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od Šamac, općinu Stara Gradiška, općinu Štitar i 

dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko- općinu Vrbje.

posavske županije«, a objavit će se na službenoj web 

stranici općine Gornja Vrba radi dostupnosti 

javnosti u skladu s odredbama Zakona o pravu na Članak 3.

pristup informacijama.

Turističke zajednice koje djeluju na PPS 

Klasa: 011-01/15-01/3 destinaciji su:

Urbroj: 2178/28-02-15-1 - Turistička zajednica grada Nove Gradiške
Gornja Vrba, 10. 6. 2015 - Turistička zajednica grada Slavonskog 

Broda
Predsjednik - Turistička zajednica grada Županje

Općinskog vijeća - Turistička zajednica općine Oprisavci
Zdravko Jurić, v.r.

- Turistička zajednica općine Oriovac
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Članak 4. 20.

Sjedište PPS kluba nalazi se u Turističkom 

uredu Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, Temeljem članka 86. Zakona o prostornom 

Trg pobjede 28/1, 35000 Slavonski Brod. uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka  

26 Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije » br. 09/09, 09/11, 

Članak 5. 03/13), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 

svojoj 11. sjednici održanoj 10.6.2015.god. donijelo 

Administrativne poslove PPS kluba obavlja je:

Turistički ured Turističke zajednica grada 

Slavonskog Broda. ODLUKU

o izradi 2. izmjena i dopuna  Prostornog plana 

Članak 6. uređenja općine Gornja Vrba

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba 

izjavljuje kako ovim putem prihvaća Pravila za Članak 1.

osnivanje i djelovanje destinacijskog „PPS 

KLUBA“. (1) Ovom Odlukom o izradi 2. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba (u 

daljnjem tekstu: Odluka) započinje postupak izrade 

Članak 7. 2. izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja 

općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik Brodsko-

Ova Odluka stupa na snagu danom posavske županije“ 08/2003. i 3/2009), u daljnjem 

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku tekstu:  Izmjena i dopuna Plana.

Brodsko-posavske Županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I 

DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

KLASA: 023-01/15-01/16

URBROJ: 2178/28-01-15/3 Članak 2.

U Gornjoj Vrbi, 10. 6. 2015. god.

(1) Izmjena i dopuna Plana izrađuje se u skladu s 

PREDSJEDNIK odredbama članka 76. i 113. Zakona o prostornom 

OPĆINSKOG VIJEĆA: uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), i 

Zdravko Jurić, v.r. Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih 

prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 

standardu elaborata prostornih planova („Narodne 

novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04 – ispravak i 

163/04.).

Kako Vlada RH nije donijela uredbu iz članka 64. 

stavak 6. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne 

novine“, broj 80/13) za izradu izmjena i dopuna 

Plana nije obvezna provedba postupka ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

(mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, 
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klasa: 351-03/13-04/306, ur.broj: 517-06-2-1-2-14- CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 

2 od 13. siječnja 2014. godine). IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

(1) Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje 

Članak 3. prostornih uvjeta za realizaciju planiranih  sportsko 

– rekreacijskih sadržaja.

(1) Osnovni razlog za donošenje izmjena i dopuna 

PPU općine Gornja Vrba je prenamjena kč.br. 41/1 (2) Izmjene i dopune izradit će se u skladu s 

k.o. Vrba iz poljoprivrednog zemljišta u sportsko – Prostornim planom Brodsko – posavske županije 

rekreacijsku namjenu ili izdvojeno građevinsko (usklađivanje u onim dijelovima koji se odnose na 

područje izvan naselja sportsko – rekreacijske navedene izmjene, sukladno Uputi Ministarstva 

namjene. graditeljstva i prostornog uređenja od 5. travnja 

Navededene izmjene i dopune na odgovarajući 2012.).

način će se ugraditi u Plan, sukladno pribavljenim 

posebnim zahtjevima i analizi prostora i zakonske 

regualative. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 

ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

 OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA Članak 7.

Članak 4.  (1) Ne procjenjuje se potrebnim izrada stručnih 

podloga za izradu ovih izmjena i dopuna Plana. 

(1) Izmjene i dopune izrađuju se u tekstualnom 

dijelu Plana, Odredbama za provođenje i 

kartografskim prikazima, u obuhvatu koji proizlazi VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA 

iz izmjena navedenih u članku 3 ove Odluke. KATASTARSKIH PLANOVA I 

GEODETSKIH PODLOGA

OCJENA STANJA U OBUHVATU  PLANA Članak 8.

Članak 5. (1) Izmjene i dopune izrađuju se na kartografskim 

prikazima PPUO Gornja Vrba, a eventualne 

(1) Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba je nedostajuće podloge pribavit će općina Gornja Vrba.

donesen 2003. godine (''Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ 08/2003.), a Izmjene i dopune TIJELA I OSOBE KOJA DAJU ZAHTJEVE 

2009. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

županije“ br.3/09.).

(2) Ukupan prostorni razvoj područja općine Gornja Članak 9.

Vrba pretežito je u skladu s PPUO Gornja Vrba, a (1) U postupku izrade  izmjena i dopuna Plana 

donošenjem izmjena i dopuna stvorit će se zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske 

preduvjeti za realizaciju planiranih  sportsko – smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih 

rekreacijskih sadržaja. javnopravnih tijela:

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE PRIRODE I 

OKOLIŠA, Uprava za zaštitu prirode, Radnička 

cesta 80, Zagreb, 10000 ZAGREB
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2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za 13. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 

zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Slavonskom Brodu, A. Starčevića 43, 35000 Ulica Ivana Gorana Kovačića 58, 35000 

SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD

3. MINISTARSTVO OBRANE, Služba za 14. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, 

nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg URED DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-

kralja Petra Krešimira IV, 10 000 ZAGREB POSAVSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, 

Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo i vodno 

4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,  gospodarstvo, Petra Krešimira IV 1, 35000  

Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ul. SLAVONSKI BROD

Grada Vukovara 78, 10 000 ZAGREB, 

15. HRVATSKE VODE , VGO za srednju i 

5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, donju Savu, VGI za Mali sliv, Brodska Posavina

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Še ta l i š t e  Braće  Rad ić  22 ,  35000  

Planinska 2a, 10000 ZAGREB SLAVONSKI BROD

6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, 16. SUSJEDNE JEDINICE LOKALNE 

Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada SAMOUPRAVE:

Vukovara 220, 10000 ZAGREB, · GRAD SLAVONSKI BROD

· OPĆINA BUKOVLJE
7. MUP- POLICIJSKA UPRAVA · OPĆINA GARČIN

BRODSKO-POSAVSKA, · OPĆINA KLAKAR
Služba zajedničkih i upravnih poslova, 

Ivana Mažuranića 9, 35000 SLAVONSKI BROD
(2) Sukladno Uputi Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja od 5.4.2012. (Klasa: 350-
8. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA 

02/12-01/1 Urbr.: 531-05-12-1) zahtjevi se mogu 
PROSTORNO UREĐENJE BRODSKO-

dati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat 
POSAVSKE ŽUPANIJE, Trg pobjede bb,  35000 

izmjene i dopune Prostornog plana, a ne u obuhvatu 
SLAVONSKI BROD

predmetnog Prostornog plana u cijelosti.

9. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, 

Upravni odjel graditeljstvo i prostorno uređenje
Članak 10.

Petra  Krešimira  IV,  br.  1 ,  35000  

SLAVONSKI BROD
(1) Rok za dostavu zahtjeva za izradu izmjena i 

dopuna Plana je najviše 20 dana od dana dostave ove 
10. PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I 

Odluke. U slučaju da tijela i osobe iz članka 9. ove 
SPAŠAVANJE SLAVONSKI BROD

Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom 
          Ulica Nikole Zrinskog 65a, 35000 

u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju. U 
SLAVONSKI BROD

tom slučaju u izradi i donošenju Prostornog plana 

uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja plan 
11. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne 

prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili 
djelatnosti, R.F. Mihanovića 9,, 10110 ZAGREB

dokumentu.

12. HRVATSKE CESTE d.o.o., Za upravljanje, 

građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3

10000  ZAGREB
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Članak 11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(1) U skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom Članak 15.

uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), 

javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke moraju u (1) U vrijeme izrade izmjena i dopuna Plana nema 

svojim zahtjevima navesti odredbe propisa, zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju 

sektorskih strategija, planova, studija i drugih zahvati u prostoru, odnosno građenje.

dokumenata propisanih posebnim zakonima na 

kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, 

nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u Članak 16.

obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

 (1) Sukladno članku 86. Zakona o prostornom 

uređenju ova Odluka dostavlja se:

Članak 12. - Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj 

- tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke zajedno 

(1) Javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke dužni s pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 90. Zakona 

su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez o prostornom uređenju .

naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju 

iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu 

Izmjena i dopuna Plana. Članak 17.

(1) Nositelj izrade, po objavi odluke o izradi Izmjena 

ROKOVI VEZANI UZ IZRADU IZMJENA I i dopuna Plana, obavještava javnost o izradi 

DOPUNA PLANA Prostornog plana na:

 - mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave

Članak 13.  - mrežnoj stranici područne (regionalne) 

samouprave 

(1) Dostava zahtjeva za izradu izmjena i dopuna  - kroz informacijski sustav putem Hrvatskog 

Plana (podaci, planske smjernice i propisani zavoda za prostorni razvoj.

dokumenti) -  u roku od najviše 20 dana.

(2) Nacrt prijedloga Plana - u roku od najviše 45 

dana od primitka eventualno nedostajućih podloga i Članak 18.

zahtjeva tijela i osoba određenih posebnim 

propisima, sukladno članku 90. Zakona o Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

prostornom uređenju („Narodne novine“, broj objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

153/13.) uz pretpostavku da se zbog navedenih posavske županije”.

zahtjeva neće u većoj mjeri povećati količina 

predviđenih radova. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA KLASA: 350-02/15-01/1

I DOPUNA PLANA URBROJ: 2178/28-01-15/1

U Gornjoj Vrbi, 11.6.2015. god.

Članak 14.

PREDSJEDNIK

Izvor financiranja izmjena i dopuna je Općinski OPĆINSKOG VIJEĆA:

proračun općine Gornja Vrba. Zdravko Jurić, v.r.
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21. Članak 2. 

 U  Odluci o komunalnoj naknadi (“Službeni vjesnik 

Na temelju članka 23. Zakona o Brodsko-posavske županije”, br. 3/09, 9/11 i 11/11.), 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. članak 9. mijenja se i glasi:     

26/93-pročišćeni tekst, 82/04.,110/04. i 178/04.i dr.) „ Komunalna naknada obračunava se mjesečno, a 

i  članka 26 Statuta općine Gornja Vrba («Službeni plaća se četveromjesečno.

vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 09/09, U slučaju neplaćanja komunalne naknade provodi se 

09/11, 03/13), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba postupak prisilne naplate određen Općim poreznim 

na svojoj 11. sjednici održanoj 10. 6.2015.god. zakonom.

donijelo je:

ODLUKU Članak 3.

o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi       Iza čl. 13., dodaje se članak 13. a koji glasi:

        “Zbog poticanja poduzetničke aktivnosti u 

Sjevernoj gospodarskoj zoni, novi poduzetnici koji 

Članak 1. obavljaju  proizvodnu djelatnost, u prvih pet godina 

poslovanja oslobađaju se plaćanja komunalne 

          U  Odluci o komunalnoj naknadi (“Službeni naknade u potpunosti;

vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 3/09, 9/11 i Izvor sredstava za namirenje iznosa komunalne 

11/11.), članak 8. mijenja se i glasi: naknade za slučajeve potpunog ili djelomičnog 

1. KOEFICIJENTI NAMJENE (Kn) ZA oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz 

STAMBENI, POSLOVNI PROSTOR I ZA prethodnog stavka ovoga članka su porezni prihodi. 

GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE KOJE SLUŽI U Rješenje o oslobađanju, odnosno djelomičnom 

S V R H U  O B AV L J A N J A  P O S L O V N E  oslobođenju od plaćanja komunalne naknade donosi 

DJELATNOSTI se za svaku kalendarsku godinu. Rješenje iz 

      „ Koeficijenti namjene (Kn) ovisno o vrsti prethodnog stavka donosi se na pismeni zahtjev 

nekretnine utvrđuje se kako slijedi: obveznika plaćanja komunalne naknade i 

dokumentacije kojom dokazuje da ima pravo na · stambeni prostor i prostor koji koriste 
potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja neprofitne organizacije – koeficijent 1,00
komunalne naknade· garažni prostor – koeficijent 1,00

· neizgrađeno građevno zemljište – 

koeficijent 0,07
Članak 4.· za poslovni prostor koji služi za proizvodne 

djelatnosti – koeficijent 1,40
Odredbe čl. 1. alineja 6. primjenjuju se od 

· za poslovni prostor koji služi za ostale 
1.1.2016.godine.

djelatnosti – koeficijent 4,20
Odredbe čl. 3. ove Odluke primjenjuju se na sve 

· za građevno zemljište koje služi u svrhu obveznike komunalne naknade  koji su u poslovanje 
obavljanja poslovne djelatnosti – koeficijent 0,17. u Sjevernoj gospodarskoj zoni započeli u 

· za poslovni prostor koji služi u svrhu 2015.godini i dalje.
obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kad se 

poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u 

kalendarskoj godini – koeficijent 1,75 Članak 5

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
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posavske županije”. - dijete mora imati prebivalište na području 

općine Gornja Vrba;
OPĆINSKO VIJEĆE - oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj 

OPĆINE GORNJA VRBA moraju imati prebivalište na području općine Gornja 

Vrba najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja 
KLASA: 363-03/15-01/2 zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke;
URBROJ: 2178/28-02-15-01 - oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj 
Gornja Vrba, 11.6.2015.godine moraju biti zaposleni;

- sve obveze prema općini Gornja Vrba po 
PREDSJEDNIK

bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene.
OPĆINSKOG VIJEĆA:

- zbroj plaća oba roditelja, odnosno skrbnika 
Zdravko Jurić, v.r.

ne smije prelaziti 9.000,00 kn, odnosno plaća 

samohranog roditelja ne smije biti veća od 5.000,00 

kn.

Članak 3.
22.

Općina Gornja Vrba sufinancira troškove 

smještaja djece u dječje vrtiće u iznosu od 500,00 kn 
Na temelju članka 26. Statuta općine Gornja 

mjesečno po djetetu, a ostatak do pune cijene 
Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

smještaja u dječje vrtiće snosit će roditelji, skrbnik, 
županije“br. 09/09, 09/11 i 3/13) Općinsko vijeće 

odnosno samohrani roditelj.
općine Gornja Vrba na svojoj 11. sjednici održanoj 

dana 10. lipnja 2015. godine donosi

Članak 4.
ODLUKU 

Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su 
o sufinanciranju troškova boravka djece s 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gornja Vrba 
područja općine Gornja Vrba u dječjim 

u svrhu ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti 
vrtićima

pisani zahtjev uz prilaganje sljedećih isprava:

- uvjerenje prebivališta za dijete koje se 
Članak 1.

upisuje u dječji vrtić;

- preslika osobne iskaznice za oba roditelja Ovom se Odlukom uređuje postupak 
(skrbnika), odnosno samohranog roditelja;sufinanciranja troškova smještaja djece s područja 

- potvrdu poslodavca o zaposlenju za oba općine Gornja Vrba u dječje vrtiće.
roditelja, skrbnika, odnosno samohranog roditelja;

- potvrdu o visini plaće za oba roditelja, 

skrbnika, odnosno samohranog roditelja;Članak 2.
- rodni list djeteta;

Pravo na sufinanciranje troškova boravka - ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete  
djece s područja općine Gornja Vrba u dječjim upisano u isti;
vrtićima mogu ostvariti roditelji, odnosno skrbnici - potvrda općine Gornja Vrba o ispunjenim 
(korisnici usluga dječjih vrtića) pod sljedećim obvezama prema općini Gornja Vrba.
uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to 

kako sljedi:
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Članak 5. 23.

Roditelji, skrbnici, odnosno samohrani 

roditelji dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o 

općine Gornja Vrba, u roku od 15 (petnaest) dana od komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03- 

nastanka, prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 

utjecale na odobrenje sufinanciranja, a koje bi mogle 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,) i članka 

utjecati na visinu ili prestanak sufinanciranja. 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 

U slučaju da roditelji, skrbnici, odnosno mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 

samohrani roditelji u roku iz stavka 1. ovog članka („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

ne prijave promjenu okolnosti koje su utjecale na 24/10), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 11. 

sufinanciranje isti su dužni sami snositi sve troškove sjednici održanoj 10.6.2015., donijelo je sljedeću:

boravka djece u dječjim vrtićima, odnosno općini 

Gornja Vrba nadoknaditi nastalu štetu. ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za 

Članak 6. obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

javne rasvjete na području općine Gornja Vrba 

Općina Gornja Vrba i dječji vrtići zaključit 

će ugovor o sufinanciranju boravka djece u dječjim 

vrtićima kojim će se urediti međusobna prava i 1. Općinsko vijeće Gornja Vrba na temelju 

obveze. provedenog postupka prikupljanja ponuda za 

povjeravanje obavljanja komunalnih poslova 

održavanja javne rasvjete,  za razdoblje od četri 

Članak 7. godine (2015.-2019.) izabire ponudu ponuditelja 

ORIELEKTRO – Instalacije i održavanje, vl. 

Sredstva za sufinanciranje dječjih vrtića iz Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, 35250 Oriovac. 

članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 2. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova s 

općine Gornja Vrba. Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke sklapa načelnik 

općine Gornja Vrba. 

3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih 

Članak 8. poslova utvrđuje se ponudbenim troškovnikom koji 

je sastavni dio ugovora i iznosi 14.196,25 kn s 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od uračunatim PDV-om. 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- 4. Plaćanje izvršene usluge, odnosno radova vrši se 

posavske županije“. na račun Izvoditelja najkasnije u roku 30 dana od 

dana dostave obračuna od strane Izvoditelja. 

OPĆINSKO VIJEĆE 5. Obveze Izvoditelja utvrdit će se ugovorom o 

OPĆINE GORNJA VRBA povjeravanju komunalnih poslova. 

KLASA: 601-01/15-01/1 O b r a z l o ž e nj e:

URBROJ: 2178/28-02-15-4

U Gornjoj Vrbi, 11.6.2015. g. Načelnik općine Gornja Vrba 30.4.2015. godine 

donio je Odluku o prikupljanju ponuda za obavljanje 

Predsjednik poslova komunalne djelatnosti održavanja javne 

Općinskog vijeća rasvjete na  području općine Gornja Vrba, te 

Zdravko Jurić, v.r. imenovao Povjerenstvo za provedbu postupka 

prikupljanja ponuda. 
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Pozivi za dostavu ponuda upućeni su dana 30. 1. ORIELEKTRO – Instalacije i održavanje, vl. 

4.2015. god. Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, 35250 Oriovac  

Rok za predaju ponuda bio je 10 dana od dana 14.196,25 kn      

primitka ponuda.    U cijene je uračunat PDV. 

  Analizom i pregledom dokumentacije priložene 

Pozivi su upućeni sljedećim poslovnim ponudama utvrđeno je da je ponuda navedenog 

subjektima: ponuditelja prema sadržaju i sposobnosti 

prihvatljiva.

1. ELTERM ELEKTRO-TERMIČKI SUSTAVI Općinski načelnik predložio je Općinskom vijeću da 

d.o.o., Ul. Baruna Trenka 221, se radovi za održavanje javne rasvjete,  na području 

     Nova Gradiška općine Gornja Vrba za razdoblje od 4 godine ustupe  

2. HEP ODS d.o.o., Elektra Slavonski Brod, P. ORIELEKTRO – Instalacije i održavanje, vl. 

Krešimira IV br. 11, Slavonski Brod Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, 35250 Oriovac, 

kao prihvatljivu s ponuđenom najnižom cijenom. 

3. ORIELEKTRO – Instalacije i održavanje, vl. Sukladno iznijetom, riješeno je kao u izreci ove 

Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, Odluke. 

    35250 Oriovac           

 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Člankom 9. Odluke o komunalnim djelatnostima 

koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora           Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe 

24/10), propisano je da odluku o odabiru Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 

najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih dana od dana dostave Odluke sukladno čl. 77.a 

djelatnosti donosi Općinsko vijeće na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

sljedećih elemenata: samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

Najpovoljnijom ponudom smatrat ce se prihvatljiva 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09). 

ponuda sposobnog ponuditelja prema traženim Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu 

uvjetima s ponuđenom najnižom cijenom za Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno. 

cjelokupni predmet nabave.

Prihvatljiva je ponuda ona koja potpuno udovoljava KLASA: 363-02/15-01/7

svim uvjetima i zahtjevima traženim pozivom za URBROJ: 2178/28-02-15-6

dostavu ponuda. Gornja Vrba, 11.6.2015.g.

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja uz 

udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ima i najnižu PREDSJEDNIK 

ponuđenu cijenu. OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Povjerenstvo Zdravko Jurić, v.r.

je utvrdilo da je pristigla jedna ponuda sa sljedećim 

vrijednostima: 
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OPĆINA  GUNDINCI

22.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(Narodne novine broj 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) te članka 30. Statuta općine Gundinci (“Službeni vjesnik 
Brodsko posavske županije” broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 19. lipnja 
2015. godine donosi

ODLUKU

o rasporeðivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Gundinci za 2015. godinu

Članak 1.

Ovom  se Odlukom utvrðuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 
Općinskom vijeću općine Gundinci (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) iz Proračuna općine Gundinci za 2015. 
godinu.

Članak 2.

Utvrðuje se da su u Proračunu općine Gundinci za 2015. godinu osigurana sredstva za financiranje političkih 
stranaka u Općinskom vijeću u iznosu od 30.000,00 kn.

Članak 3.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna općine Gundinci za 2015. godinu imaju političke stranke 
koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 4.

Sredstva za financiranje političkih stranaka rasporeðuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog 
člana u Općinskom vijeću, te da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u 
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.

Politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima pravo na uvećanu 
naknadu u visini 10% iznosa predviðenog po svakom članu Općinskog vijeća odreðenog temeljem članka 6. 
stavak 1. ove Odluke.
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Članak 6.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrðuju se sredstva u iznosu od 2.678,571 kuna godišnje. Za svakog člana 
Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrðuju se sredstva u iznosu od 2.946,428 kuna godišnje.

Članak 7.

Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke rasporeðuju se političkim strankama Općinskog vijeća kako slijedi: 

Članak 8.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun političke 
stranke.
Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel općine Gundinci na žiro račun političke 
stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 9.

Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke političke stranke mogu koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva 
utvrðenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom i godišnjim financijskim planom.
Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove Odluke  za osobne potrebe.
 

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko posavske županije” i na web stranicama općine 
Gundinci  , a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku 
Brodsko posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GUNDINCI

Klasa: 400-08/15-01/10
Urbroj: 2178/05-02/15-1
Gundinci,19. lipnja 2015. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Marija Kadić, v.r.

www.gundinci.hr

Redni 
broj 

Naziv političke stranke  Broj 
članova 

Od toga 
žena 

Raspoređena 
sredstava  

1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)  3 0 8.035,713  kn 

2. Hrvatska seljačka stranka (HS S) 2 1 5.624,999  kn 

3. Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 3 1 8.303,570  kn 

4. Hrvatska st ranka prava dr. Ante Starčević 
(HSP AS)  

2 0 5.357,142  kn 

5. Hrvatska narodna stranka - Liberalni 
demokrati (HNS)  

1 0 2.678,571 kn  

UKUPNO  11 2 30.000,00 kn  
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23.

Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 

94/13), članka 143. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), članka 74. Zakon o sportu (Narodne novine broj 

71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi 

(Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko 

posavske županije" broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. 

godine donosi

PROGRAM

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu općine Gundinci za 2015. 

godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u 

predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za općinu Gundincii, kao i za njenu promociju na 

svim razinama suradnje.

Programom se posebice utvrđuju potrebe u predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče kulturno – 

umjetničko stvaralaštvo, razvijaju se programi iz područja kulture i sporta, ulaže se u opremanje i održavanje 

objekata prije svega na kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi i sportu koje doprinose promicanju 

kulturnih i sportskih aktivnosti.

Članak 2.

Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz predškolskog odgoja i obrazovanja, te područja kulture i 

sporta na području općine Gundinci za 2015. godinu:

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1410



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1411



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1412



Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osigurat će se iz Proračuna općine 

Gundinci za 2015. godinu ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.

Članak 4.

Utrošak doznačenih sredstava korisnici su dužni opravdati u toku proračunske godine dostavom ovjerenih 

financijskih izvještaja od strane Financijske agencije, te drugom vjerodostojnom dokumentacijom iz koje se na 

transparentan način može dobiti uvid u nabavku određene opreme, odnosno primljene usluge, a za koja su 

korištena dodjeljena proračunska sredstva.

Članak 5.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu objavit će se u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci , a stupa na snagu 1. 

siječnja 2015. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GUNDINCI

Klasa: 400-08/15-01/8

Urbroj: 2178/05-02/15-5

Gundinci, 19. lipnja 2015. godine

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marija Kadić, v.r.

www.gundinci.hr 
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24.

Na temelju odredbe članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 

70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 

144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko- 

posavske županije" broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. 

godine donosi

PROGRAM

izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Gundinci za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja i projektiranje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

općine Gundinci za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine i to za:

�� nerazvrstane ceste,

�� izgradnja društvenog doma,

�� energetska obnova postojećeg društvenog doma,

�� ugradnja fotonaponskih ćelija na općinskoj zgradi,

�� autobusna stajališta.

Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i opis poslova s procjenom troškova, te iskaz financijskih 

sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Planirana sredstva za provedbu Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Općinskog 

proračuna za 2015. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 3.

Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2015. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati opseg radova 

utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova s mogućnostima financiranja istih.

Članak 4.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci , a stupa na snagu 1. siječnja 2015. 

godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GUNDINCI

Klasa: 400-08/15-01/8

Urbroj: 2178/05-02/15-4

Gundinci, 19. lipnja 2015. godine

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marija Kadić, v.r.

www.gundinci.hr 
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25.

Temeljem Odluke o pravima iz socijalne skrbi općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" broj 26/14), te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine donosi

PROGRAM

socijalne skrbi i novčane pomoći općine Gundinci za 2015. godinu

Članak 1.

Programom socijalne skrbi i novčane pomoći na području općine Gundinci za 2015. godinu utvrđuju se prava 
korisnika na oblike socijalne pomoći koje osigurava općina Gundinci.

Članak 2.

Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe – samci ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za 
podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od imovine ili 
iz drugih izvora.

Članak 3.

Nadležna tijela po ovom Programu su načelnik općine Gundinci i Općinsko vijeće općine Gundinci koji o  
utvrđenim pravima na pojedini oblik pomoći izdaju odluku, odnosno rješenje, sukladno odredbama Zakona o 
općem upravnom postupku.

Članak 4.

Oblici pomoći Socijalnog programa općine Gundinci za 2015. godinu:
?  pomoć u ogrjevnom drvu,
?  troškovi prijevoza učenika srednjih škola,
?  naknada troškova stanovanja,
?  jednokratna novčana pomoć,
?  pomoć za pogrebne troškove,
?  porodiljna naknada.

Pomoć u ogrjevnom drvu

Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva, ili se može odobriti novčani 
iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska županija, ili ako se pomoć daje iz 
sredstava Općinskog proračuna, u visini koju svojom odlukom odredi načelnik općine. 
Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na popisu Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Za svakog 
korisnika općina Gundinci izdaje rješenje o ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu. Za svakog korisnika 
kojem se pomoć daje iz vlastitih sredstava općine načelnik općine izdaje rješenje o ostvarenju prava na pomoć u 
ogrjevnom drvu. Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju 
pomoć. Revizija prava na pomoć može se izvršiti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti najmanje jednom 
godišnje.
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Subvencija prijevoza učenika srednjih škola

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola ostvaruje se sukladno uvjetima definiranim sporazumom između 
općine Gundinci, Brodsko posavske županije i poduzeća registriranih za cestovni prijevoz putnika.

Naknade troškova stanovanja

Pod troškovima stanovanja podrazumijavaju se troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, 
plina, grijanja, vode, odvodnje, te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pomoć podmirenja pogrebnih troškova

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova podmiruje se u visini osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa 
temeljem ispostavljenog računa pogrebnogpoduzeća.

Jednokratna novčana pomoć

Jednokratna novčana pomoć u visini do 2.000,00 kn isplaćivat će se najugroženijima u određenim situacijama 
(troškovi liječenja, nesreća, iznenadna bolest i sl.), te u određene blagdane (Sv. Nikola, Božić, Nova godina i sl.).
Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju pismenog zahtjeva, a može se odobriti u novcu izravno 
korisniku ili na način da općina djelomično ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj pravnoj ili 
fizičkoj osobi.
Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti sredstava u Proračunu, općinski načelnik donijet će odluku o visini 
jednokratne novčane pomoći. Jednokratna novčana pomoć može se u pravilu ostvariti jedanput godišnje. U 
izuzetno teškim slučajevima jednokratna novčana pomoć može se ostvariti i više puta godišnje o čemu odlučuje 
općinski načelnik.
Općina u 2015. godini u sklopu Programa socijalne skrbi i novčane pomoći planira provedbu projekta "Skrb o 
starijima i nemoćnima u kućanstvu". Projekt podrazumijeva kućnu njegu starijim usamljenim osobama, osobama 
koje žive u samačkim domaćinstvima, da što duže ostanu u vlastitom domu uz što veću mogućnost uključivanja u 
svakodnevni život, omogućavanje dostojnog života i poboljšanja socijalne isključenosti.

Aktivnosti koje se ostvaruju ovim Projektom su sljedeće:

?  organiziranje „servisa“ za skrb o starijim i nemoćnima u kućanstvu
?  poticanje zapošljavanja, osobito teže zapošljavanih skupina žena
?  poticanje volonterstva i solidarnosti u radu sa starijim osobama
?  sprečavanje socijalne isključenosti starijih osoba
?  senzibiliziranje javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja, brige o 
starijim i dobrosusjedske pomoći
?  poticanje međusobne suradnje tijela države, lokalne i regionalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih 
službi, te nevladinih organizacija u lokalnoj zajednici

Trajanje projekta je 6 mjeseci. Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava 100% - ni iznos bruto plaće od 3.553,66 
kuna mjesečno po osobi. Za potrebe provedbe projekata zaposlit će se četiri djelatnika.

Članak 5.

Planirana sredstva za provedbu Programa socijalne skrbi i novčane pomoći iz Općinskog proračuna za 2015. 
godinu iznose kako slijedi:
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Članak 6.

Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun općine Gundinci. Načelnik je ovlašten dio neutrošenih 
sredstava predviđenih za pojedine oblike pomoći rasporediti na druge oblike pomoći za koje unaprijed nije bilo 
moguće predvidjeti iznos potrebnih sredstava. Predviđena struktura i ukupni iznos potrebnih sredstava za 
izvršenje ovog Programa za 2015. godinu sastavni su dio ovog Programa.
Sredstva za realizaciju prava iz ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Gundinci, ovisno o pritjecanju 
sredstava u Proračun.

Članak 7.

Program socijalne skrbi i novčane pomoći objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i na 
web stranicama općine Gundinci , a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GUNDINCI

Klasa: 400-08/15-01/8
Urbroj: 2178/05-02/15-3
Gundinci, 19. lipnja 2015. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marija Kadić, v.r.

www.gundinci.hr 
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26.

Na temelju odredbe članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko- 
posavske županije" broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. 
godine donosi

PROGRAMA

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i izvori financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Gundinci, i to za komunalne djelatnosti kako slijedi:

�� održavanje javnih površina,

�� održavanje nerazvrstanih cesta,

�� održavanje groblja,

�� održavanje javne rasvjete,

�� održavanje objekata i slični radovi.

Općina u 2015. godini u sklopu Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planira 
provedbu projekta "Uredimo našu  općinu". Radi se o projektu koji se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje.

Projekt javnih radova predviđa izvođenje radova na zapuštenim nerazvrstanim cestama i poljskim putovima te 
zakorovljenim i obraslim gustim šibljem kanalima na području općine Gundinci.

Program javnih radova „Uredimo našu općinu“ provodit će se na području općine Gundinci, a obuhvaća radove na 
revitalizaciji javnih površina, kojima je općina vlasnik, odnosno korisnik ili su u zemljišnim knjigama upisane 
kao javno dobro.

Trajanje projekta je 6 mjeseci. Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava 100% - ni iznos bruto plaće od 3.553,66 
kuna mjesečno po osobi. Za potrebe provedbe projekata zaposlit će se šest djelatnika.

Članak 2.

Planirana sredstva za provedbu Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Općinskog 
proračuna za 2015. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 3.

Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2015. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati opseg radova 
utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova s mogućnostima financiranja istih.

Članak 4.

Ovlašćuje se  općinski načelnik na donošenje provedbenih akata iz ovog Programa.

Članak 5.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci , a stupa na snagu 1. siječnja 2015. 
godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GUNDINCI

Klasa: 400-08/15-01/8
Urbroj: 2178/05-02/15-2
Gundinci, 19. lipnja 2015. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marija Kadić, v.r.

www.gundinci.hr 
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27.

87/08, 136/12, 15/15), te članka 30. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 09/13),  Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine, donosi

O D L U K U

o izvršenju Proračuna općine Gundinci za 2015. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Člankom 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15 – u daljnjem tekstu: Zakon o 

proračunu) propisana je obveza donošenja Odluke o izvršavanju Proračuna Jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, kojom se omogućava provedba usvojenog Proračuna, te u skladu sa zakonskim 

odredbama uređuju izuzeci i posebnosti koje proizlaze iz usvojenog Proračuna.

Sukladno Zakonu o proračunu, Odlukom o izvršavanju Proračuna općine Gundinci za 2015. godinu (u daljnjem 

tekstu: Odluka) uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, 

prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, odgovornost za korištenje proračunskih sredstava sukladno 

namjenama i iznosima utvrđenim u Proračunu.

Nadalje, Odlukom se propisuju ovlasti načelnika u izvršavanju Proračuna, upravljanje financijskom i 

nefinancijskom dugotrajnom imovinom, zaduživanje općine i davanje jamstava za zaduženje pravnim osobama i 

ustanovama.

Pored navedenog, Odlukom se utvrđuje obavljanje financijsko računovodstvene kontrole poslovnih postupaka, te 

način i rokovi izvještavanja o izvršavanju Proračuna.

U nastavku su obrazložene pojedine odredbe Odluke.

II.  STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od : 

Ř Računa prihoda i rashoda  i

Ř Računa financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od općinske imovine, te sredstva 

za financiranje svih javnih rashoda na razini općine.

PRIJEDLOG ODLUKETemeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 
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U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi  izdaci vezani za financijsku 

imovinu i otplatu kredita.

Posebni dio Proračuna čine financijski planovi nositelja proračunske potrošnje koji su definirani kroz razdjele i 

glave. Unutar razdjela i glava iskazani su tekući i razvojni programi po područjima proračunske potrošnje 

razvrstani po ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. 

Plan razvojnih programa čine razvojni planovi Proračuna za nefinancijsku imovinu  (investicije), kapitalne 

pomoći i donacije za 2015. godinu i za sljedeće dvije godine po pojedinim programima i izvorima financiranja za 

cjelovitu izvedbu Programa.

III.  IZVRŠAVANJE  PRORAČUNA

Upravljanje prihodima i rashodima

Članak 3.

Prihodi Proračuna  ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini 

prihoda planiranih u Proračunu.

Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, ali samo do 

iznosa uplaćenih sredstava.

Neplanirani, a uplaćeni namjenski prihodi mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima ili 

projektima uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.

Članak 4.

Sredstva Proračuna koriste se za financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinice lokalne samouprave i 

drugih subjekata i izvanproračunskih korisnika u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje, te 

prava primatelja sredstava Proračuna utvrđenih Zakonima i drugim propisima donesenima na temelju Zakona.

Članak 5.

Izvanproračunski korisnici dužni su dostaviti sve potrebne podatke i izvješća koja se od njih zatraže, a najmanje 

jednom godišnje.  

Članak  6.

Postupak nabave dugotrajne imovine i izvođenje investicijskih radova mora se obavljati u skladu sa Zakonom o 

javnoj nabavi.

Plaćanje predujmova za nabavu roba, radova i usluga moguće je samo uz prethodnu suglasnost općinskog 

načelnika.
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Trošenje i preraspodjela proračunskih sredstava

Članak  7.

Izdaci koji nisu utvrđeni planom Proračuna ili Programom javnih potreba u pojedinom razdjelu neće se izvršavati, 

kao ni izdaci iznad planiranih sredstava.

Članak 8.

Trošenje proračunskih sredstava izvršavat će se isključivo na osnovu pismenog dokumenta iz kojeg je vidljivo :

Ř Da je namjena planirana u Proračunu

Ř Da je iznos obveze u visini odobrenog iznosa

Ř Da je obveza likvidirana od odgovorne osobe.

Članak 9.

Općinski načelnik odgovoran je svom predstavničkom tijelu za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje 

Proračuna.

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu 

istih u skladu sa zakonima i propisima donesenim na temelju zakona, te za izvršavanje svih rashoda sukladno 

namjenama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračunu.

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi vraćaju se uplatiteljima na teret uplaćenog prihoda. 

Članak 11.

Sredstva raspoređena za plaće zaposlenika Općinske uprave  obračunavat će se i isplaćivat sukladno odredbama 

izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima službenika i namještenika Općinske 

uprave općine Gundinci i Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, Pravilnika o plaći 

i drugim primanjima načelnika općine Gundinci vezane uz Odluku o visini osnovice za izračun osnovne plaće.

Članak 12.

Naknade vijećnicima i predsjedniku Općinskog vijeća, predsjednicima i članovima radnih tijela Općinskog 

vijeća, načelniku, zamjenici načelnika, te stručnim osobama  isplaćivat će se temeljem Odluke o naknadama 

vijećnicima, predsjedniku Općinskog vijeća, predsjednicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, 

načelniku, zamjenici načelnika, te stručnim osobama zaduženih za prisustvovanje sjednicama Vijeća i radnih 

tijela.
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Članak 13.

Sredstva namijenjena za rad političkih stranaka rasporedit će se temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za 

redovito financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Gundinci, a za 2015. godinu 

iznose 30.000,00 kn.

                                                             

Članak 14.

Dopušta se preraspodjela planiranih sredstava u pojedinom razdjelu, između pojedinih stavaka, odnosno između 

pojedinih Programa i aktivnosti najviše do 5% rashoda i izdataka koji se umanjuju. 

Ne može se izvršiti preraspodjela između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Općinski načelnik donosi odluku o preraspodjeli, te o tome izvještava Općinsko vijeće na prvoj sjednici.

Ako u toku godine dođe do znatnije neusklađenosti u ostvarivanju prihoda i primitaka, te izvršavanju rashoda i 

izdataka predložit će se izmjene i dopune Proračuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću 

proračunsku godinu.

IV. PRORAČUNSKA  ZALIHA

Članak 15.

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 45.000,00 kn.

Za korištenje sredstava iz proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik.

O korištenju sredstava proračunske zalihe načelnik izvještava Općinsko vijeće polugodišnje. 

Članak 16.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih 

nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostali nepredvidivih nesreća, te za druge 

nepredviđene rashode tijekom godine. 

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže 

da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, odnosno pri planiranju Proračuna nije ih bilo moguće predvidjeti.

V.  UPRAVLJANJE IMOVINOM I DUGOVIMA

Upravljanje imovinom

Članak 17.

Imovina jedinice lokalne samouprave  jest financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu  jedinice lokalne 

samouprave (članak 61. Zakona o proračunu).

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa člankom 60. Zakona o proračunu upravlja 

općinski načelnik.
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Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti i 

isplativosti ulaganja. Odluku o oročavanju donosi načelnik i potpisuje ugovor o oročavanju.

Članak 18.

Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje, odnosno dug prema općini ako bi trošak 

postupak naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog 

razloga, sukladno propisima.

Zaduživanje i davanje jamstava jedinice lokalne samouprave

Članak 19.

Jedinica lokalne samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira. Jedinica 

lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina Proračuna, a koju 

potvrdu njezino predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ugovor o zaduživanju sklapa predsjednik Općinskog vijeća na osnovi donesenog Proračuna uz prethodno 

mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza jedinica lokalne samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini 

koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

U iznosu ukupne godišnje obveze zaduženja uključen je  i iznos godišnjeg anuiteta po kreditima, te neplaćene 

obveze iz prethodnih godina.

Jedinica lokalne samouprave može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu 

čiji je osnivač za ispunjenja obveza pravne osobe. Dano jamstvo uključuje se u opseg njezina mogućeg 

zaduživanja Ugovor o jamstvu u ime lokalne jedinice sklapa predsjednik Vijeća.

Izvanproračunski korisnici Proračuna (trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Općina Gundinci ima 

udio u vlasništvu ili odlučujući utjecaj na upravljanje) mogu se zaduživati i davati jamstva do visine i pod 

uvjetima koje svojom odlukom utvrdi Općinsko vijeće. 

VI.  PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA 

FINANCIJSKORAČUNOVODSTVENA KONTROLA I IZVJEŠTAVANJE

Članak 20.

Proračun primjenjuje sustav proračunskog računovodstva.

Jedinstveni upravni odjel usklađuje tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća.

Jedinstveni upravni odjel prati primjenu financijskih propisa, prati primjenu sustava proračunskog 

računovodstva, te poslove financijskog izvješćivanja, prati nastanak obveza (kratkoročnih, dugoročnih i 

kreditnih obveza)  i njihovo plaćanje, te upravlja gotovinom.

Jedinstveni upravni odjel vrši fakturiranje općinskih prihoda i vodi analitičke evidencije korisnika, obračunava  i  

vrši isplatu plaća i naknade, stipendija i svih drugih obveza.
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Članak 21.

Jedinstveni upravni odjel izrađuje i dostavlja načelniku polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u 

rokovima propisanim zakonom kojim se uređuje Proračun.

Načelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom vijeću u rokovima 

propisanim zakonom kojim se uređuje Proračun.

VII. URAVNOTEŽENJE I IZVRŠENJE  PRORAČUNA

Članak 22.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2015. godine.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2015. godini rashodi su Proračuna za 2015. godine, neovisno o 

plaćanju.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti u ostvarivanju prihoda i primitaka, te izvršavanju izdataka 

predložit će se izmjene i dopune Proračuna.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije” i na web stranicama općine 

Gundinci www.gundinci.hr, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GUNDINCI

Klasa: 400-08/15-01/9

Urbroj: 2178/05-02/15-1

Gundinci, 19. lipnja 2015. godine

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marija Kadić, v.r.
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28.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) te 
članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 09/13), Općinsko 
vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine donosi Proračun općine Gundinci za 
2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije za 2016. i 2017. godinu sastoje se od:

PRORAČUN 

općine Gundinci za 2015. godinu, te projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu

I.  Opći  dio

Članak  1.

Proračun općine Gundinci za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije za 2016. i 2017. 
godinu sastoje se od:

Članak  2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda 
kako slijedi:

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1432



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1433



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1434



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1435



II
. P

O
S

E
B

N
I 

D
IO

Č
la

n
ak

 3
.

P
la

n 
P

ro
ra

ču
na

 o
pć

in
e 

G
un

di
nc

i z
a 

20
15

. g
od

in
u,

 te
 p

ro
je

kc
ij

e 
P

ro
ra

ču
na

 z
a 

20
16

. i
 2

01
7.

 g
od

in
u 

P
os

eb
n

i d
io

 p
ro

gr
am

sk
a 

kl
as

if
ik

ac
ij

a

R
as

ho
di

 p
os

lo
va

nj
a 

i r
as

ho
di

 z
a 

na
ba

vu
 n

ef
in

an
ci

js
ke

 im
ov

in
e 

u 
P

la
nu

 P
ro

ra
ču

na
 o

pć
in

e 
G

un
di

nc
i z

a 
20

15
. g

od
in

u,
 te

 p
ro

je
kc

ij
e 

P
ro

ra
ču

na
 z

a 
20

16
. i

 2
01

7.
 

go
di

nu
 r

as
po

re
đe

ni
 s

u 
po

 n
os

it
el

ji
m

a,
 k

or
is

ni
ci

m
a 

u 
P

os
eb

no
m

 d
ij

el
u 

P
ro

ra
ču

na
 p

re
m

a 
or

ga
ni

za
ci

js
ko

j 
i 

pr
og

ra
m

sk
oj

 k
la

si
fi

ka
ci

ji
 n

a 
ra

zi
ni

 o
dj

el
jk

a 
ek

on
om

sk
e 

kl
as

if
ik

ac
ij

ek
ak

o 
sl

ij
ed

i:

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1436



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1437



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1438



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1439



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1440



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1441



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1442



II
I.

 P
L

A
N

 R
A

Z
V

O
JN

IH
 P

R
O

G
R

A
M

A

Č
la

n
ak

 4
.

U
 P

la
nu

 r
az

vo
jn

ih
 P

ro
gr

am
a 

za
 r

az
do

bl
je

 2
01

5.
 -

 2
01

7.
 g

od
in

e,
 k

oj
i 

či
ni

 s
as

ta
vn

i 
di

o 
ov

og
 P

ro
ra

ču
na

, 
is

ka
za

ni
 s

u 
ra

sh
od

i 
po

 p
oj

ed
in

im
 

pr
og

ra
m

im
a 

i k
ap

it
al

ni
m

 p
ro

je
kt

im
a 

po
 g

od
in

am
a 

te
re

će
n
ja

 P
ro

ra
ču

na

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1443



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1444



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1445



IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine 
Gundinci , a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GUNDINCI

Klasa: 400-08/15-01/08
Urbroj: 2178/05-02/15-1
Gundinci, 19. lipnja 2015. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Marija Kadić, v.r.

www.gundinci.hr 
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OPĆINA  OPRISAVCI

29. Članak 2.

1)
 Pečat Općinskog vijeća okruglog je 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i oblika, promjera 38 mm, s grbom Republike 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. Hrvatske u sredini i tekstom uz obod koji glasi: 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, Republika Hrvatska, Brodsko-posavska županija, 
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 3. stavak 3. Statuta Općina Oprisavci, Općinsko vijeće i rednim brojem 
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko pečata.

2)posavske županije“, broj 06/13), a u skladu s  Pečat općinskog načelnika okruglog je oblika, 
odredbama Zakona o pečatima i žigovima s grbom promjera 38 mm, s grbom Republike Hrvatske u 
Republike Hrvatske (NN broj 33/95), Općinsko sredini i tekstom uz obod koji glasi: Republika 
vijeće općine Oprisavci na svojoj 19. sjednici Hrvatska, Brodsko-posavska županija, Općina 
održanoj dana  17. lipnja 2015. godine donosi Oprisavci, Općinski načelnik i rednim brojem 

pečata.
3)ODLUKU  Pečat Jedinstvenog upravnog odjela okruglog je 

oblika, promjera 38 mm, s grbom Republike 
o pečatima, načinu njihove upotrebe i čuvanja Hrvatske u sredini i tekstom uz obod koji glasi: 

Republika Hrvatska, Brodsko-posavska županija, 

Općina Oprisavci, Jedinstveni upravni odjel i 
Članak 1. rednim brojem pečata.

4)
 Pečati iz prethodnih stavaka mogu imati i promjer 

1)
 U općini Oprisavci pečate s grbom 25 mm.

Republike Hrvatske imaju sljedeći organi i tijela 

općine Oprisavci:

1. Općinsko vijeće,

2. Općinski načelnik i

3. Jedinstveni upravni odjel.
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Članak 3. Članak 7.

1) 1)
 Pečat Općinskog vijeća otiskuje se na akte  Pečati iz članka 2. ove Odluke uništavaju 

koje potpisuje ovlaštena osoba Općinskog vijeća, i se po nalogu općinskog načelnika, samoinicijativno 

to nakon što predmetni akt bude potpisan. ili na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog 
2) odjela, ukoliko je prestala potreba za njihovom  Pečat Općinskog vijeća čuva se kod 

upotrebom ili su trajno oštećeni i dotrajali, sve službenika koji vodi urudžbeni zapisnik.
sukladno Zakonu.

Članak 4.
Članak 8.

1)
 Pečat općinskog načelnika otiskuje se na 

1) O pečatima iz članka 2. ove Odluke, a u akte koje potpisuje općinski načelnik i njegov 
skladu sa Zakonom i ovom Odlukom, vode se zamjenik, i to nakon što predmetni akt bude 
propisane evidencije od službenika koji vodi potpisan.

2) urudžbeni zapisnik. Pečat općinskog načelnika otiskuje se na 

dopise prema trećima koje potpisuje općinski 

načelnik i njegov zamjenik, i to nakon što predmetni 
Članak 9.dopis bude potpisan.

3) Pečat općinskog načelnika čuva se kod 
1)
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od općinskog načelnika.

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko 

posavske županije“.

Članak 5.
OPĆINSKO VIJEĆE

1) OPĆINE OPRISAVCI Pečat Jedinstvenog upravnog odjela 

otiskuje se na akte koje potpisuje ovlaštena osoba u 
KLASA: 023-05/15-01/21Jedinstvenom upravnom odjelu, i to nakon što 
URBROJ: 2178/14-01-15-1predmetni akt bude potpisan.

2) Oprisavci, 17. lipnja 2015. godine Pečat Jedinstvenog upravnog odjela 

otiskuje se na dopise prema trećima koje potpisuje 
PREDSJEDNIKovlaštena osoba u Jedinstvenom upravnom odjelu, i 

OPĆINSKOG VIJEĆA:to nakon što predmetni dopis bude potpisan.
3) Franjo Klenuk, v.r. Pečat Jedinstvenog upravnog odjela čuva 

se kod službenika koji vodi urudžbeni zapisnik, a 

kad je izrađen u više primjeraka i kod službenika 

koji ga često upotrebljava, a što se posebno 

evidentira, sve u skladu sa Zakonom i ovom 

Odlukom.
30.

Članak 6.

1) Na temelju članka 23., stavak 1., alineja 5.  Pečate iz članka 2. ove Odluke naručuje po 
Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, potrebi općinski načelnik samoinicijativno ili na 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, 
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, uz prethodno pribavljenu suglasnost, sukladno 
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), te članka 32. Zakonu.
Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik 
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Brodsko-posavske županije” br. 11/09), Općinsko I. ZONA koja obuhvaća:

vijeće općine Oprisavci na svojoj 19. sjednici od 17.  centar naselja Oprisavci - Trg Svetog Križa od 

lipnja 2015. godine, donijelo je kućnog broja 1 do 25.

 Prostornim planom definirano područje poslovne 

ODLUKU zone sukladno izmjeni i dopuni Prostornog plana 

uređenja općine Oprisavci („Službeni vjesnik 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj Brodsko-posavske županije“ 20/10)

naknadi

Članak 3.

Članak 1.
 (1)

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
U Odluci o komunalnoj naknadi općine Oprisavci objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ posavske županije“.
broj 15/11), donesenoj 15. prosinca 2011. godine na 

16. sjednici Općinskog vijeća općine Oprisavci, Klasa: 023-05/15-01/22
članak 8, stavak 1. , briše se i zamjenjuje riječima: Ur. br: 2178/14-01-15-1

Oprisavci, 17. lipnja 2015. godine.
(1)Komunalna naknada ne plaća se za:

1. zgrade i zemljišta u vlasništvu općine Oprisavci, Predsjednik 

odnosno za djelatnosti koje se pretežnim dijelom Općinskog vijeća

financiraju iz Općinskog proračuna (arhivi, muzeji, Franjo Klenuk, v.r.

nekretnine udruga, mjesna groblja, deponije 

otpada, prostori za obavljanje sportskih djelatnosti, 

društveni domovi i dobrovoljna vatrogasna 

društva),

2. gospodarske zgrade koje služe kao spremišta 

poljoprivrednih proizvoda i alata, 31.

3. staje, svinjce, peradarnike, i druge životinjske 

nastambe,

4. objekte za koje općinski načelnik utvrdi da su od Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

posebne važnosti za općinu Oprisavci, područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

5. objekte predškolskog i školskog obrazovanja s 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 

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

6. objekte zdravstvene i socijalne zaštite s Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 

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

7. objekte koje služe vjerskim zajednicama za vijeće općine Oprisavci na 19. sjednici održanoj 

obavljanje njihove vjerske i  obrazovne    d an a  17 . l ip nja  2015. godine, donosi:

djelatnosti, s pripadajućim građevinskim 

zemljištem, ODLUKU 

8. objekte (stanove) predstavnika vjerskih zajednica 

koji se njima privremeno koriste. o osnivanju destinacijskog "PPS KLUBA"

Članak 2.

Članak 1.

Članak 13. stavak 1. alineja 1., briše se i zamjenjuje 

riječima: Naziv PPS destinacije je "Moja lijepa Slavonija kraj 
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Save" (u daljnjem tekstu PPS destinacija). Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  te će 

Članak 2. biti objavljena na internetskoj stranici općine 

www.opcina-oprisavci.hr.

Područje PPS destinacije obuhvaća grad Slav.Brod, 

grad Novu Gradišku, grad Županju, općinu Babina OPĆINA OPRISAVCI

Greda, općinu Bebrinu, općinu Bošnjaci, općinu OPĆINSKO VIJEĆE

Klakar, općinu Oprisavci, općinu Oriovac i općinu 

Slavonski Šamac. KLASA:023-05/15-01/23

URBROJ:2178/14-02-15-1

Oprisavci, 17. lipnja 2015.

Članak 3.

PREDSJEDNIK 

Turističke zajednice koje djeluju na PPS destinaciji OPĆINSKOG VIJEĆA:

su: Franjo Klenuk, v.r.

- Turistička zajednica grada Nove Gradiške

- Turistička zajednica grada Slavonskog 

Broda

- Turistička zajednica grada Županje
32.

- Turistička zajednica općine Oriovac.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
Članak 4.

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
Sjedište PPS kluba nalazi se u Turističkom uredu 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i 
Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, Trg 

članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
pobjede 28/1, 35000 Slavonski Brod.

vjesnik Brodsko posavske županije“, broj 06/13) 

Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 18. 

sjednici održanoj 16. travnja 2015. god. donosi 
Članak 5.

ODLUKU 
Administrativne poslove PPS kluba obavlja 

Turistički ured Turističke zajednice grada 
o izradi Strateškog razvojnog programa općine 

Slavonskog Broda.
Oprisavci za razdoblje 2015. do 2020. godine

Članak 6.
Članak 1.

Općinsko vijeće općine Oprisavci izjavljuje kako 
Općinsko vijeće općine Oprisavci daje 

ovim putem prihvaća Pravila za osnivanje i 
suglasnost za izradu temeljnog planskog dokumenta 

djelovanje destinacijskog "PPS KLUBA".
- Strategija razvoja općine Oprisavci za razdoblje 

2015. do 2020. godine. 
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Članak 2. Članak 5.

Strategijom razvoja općine Oprisavci do Ovlašćuje se Općinski načelnik općine 

2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) utvrdit Oprisavci da sukladno zakonskim propisima 

će se razvojni ciljevi usmjereni prema održivom provede postupak odabira ovlaštene osobe i potpiše 

socio-ekonomskom razvoju općine Oprisavci, te Ugovor o izradi Strategije razvoja općine Oprisavci, 

definirati razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će nakon zaprimanja pozitivne Odluke o odabiru od 

doprinijeti ostvarenju ciljeva Strategije. strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju kao nadležnog tijela za 

provedbu javnog natječaja za podmjeru 7.1.

Članak 3.

Za izradu Strategije osnovati će se Radna Članak 6.

skupina koja će sudjelovati u izradi Strategije. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Oprisavci za 

osnivanje i imenovanje članova Radne skupine u 

skladu s ovom Odlukom. 

OPĆINA OPRISAVCI

Članak 4. OPĆINSKO VIJEĆE

Sredstva za izradu Strategije osigurati će se KLASA: 023-05/15-01/20

apliciranjem na mjeru 7. „Temeljne usluge i obnova URBROJ: 2178/14-01-15-1

sela u ruralnim područjima“; podmjera 7.1. Oprisavci, 16. travnja  2015. 

Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i 

sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih PREDSJEDNIK 

usluga, te planova zaštite i upravljanja koji se OPĆINSKOG VIJEĆA:

odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja Franjo Klenuk, v.r.

visoke prirodne vrijednost, koja će se provoditi u 

okviru Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u  „Službenom vjesniku 

Brodsko – posavske županije“.
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OPĆINA  ORIOVAC

22. dodjelom koncesije na području općine Oriovac su:

- skupljanje i odvoz komunalnog otpada i

- obavljanje dimnjačarskih poslova.
Na temelju članka 10. Zakona o Pod skupljanjem i odvozom komunalnog otpada 

komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03 – razumijeva se skupljanje komunalnog otpada, te 
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, odvoz na uređeno odlagalište otpada (reciklažno 
153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), dvorište) izvan općine Oriovac.
članka 28. Zakona o pogrebničkoj  djelatnosti (N.N. Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva 
br. 36/2015) i članka 32. Statuta općine Oriovac se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i 
(„Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije“ br. uređaja za loženje.“
10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 

11. sjednici održanoj 11.6.2015.godine donosi

Članak 2.
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

koje se mogu obavljati dodjelom koncesije posavske županije“.
na području općine Oriovac

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC
Članak 1.

Klasa: 022-01/15-01/36
U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu Urbroj: 2178/10-01-15-1
obavljati dodjelom koncesije na području općine Oriovac,   11.6.2015.godine.
Oriovac, Klasa: 022-01/15-01/13,  Urbroj: 2178/10-

01-15-1 od 12.03.2015.godine mijenja se članak 2. i PREDSJEDNIK VIJEĆA
glasi: OPĆINE ORIOVAC
„ Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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23. Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, cijena i postupak 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o prodaje nekretnina u vlasništvu općine Oriovac u 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu (dalje u 

08/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, tekstu: Poduzetnička zona).

101/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i 

članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i Članak 2.

07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 11. 

sjednici održanoj  11.6.2015.godine donosi Općina Oriovac zemljište u Poduzetničkoj zoni 

prodavat će putem Javnog natječaja uz uvjete i upute 

ODLUKU određene ovom Odlukom.

Građevinsko zemljište u Poduzetničkoj zoni prodaje 

o uvjetima, cijeni i postupku prodaje se s djelomično uređenom infrastrukturom.

nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ Prodaji putem javnog natječaja izlaže se 6 (šest) 

u Oriovcu građevinskih parcela upisanih u z.k. ul.br. 1301, 

K.O. Oriovac s početnom cijenom po m2 kako 

slijedi 

- k.č.br. 
- k.č.br. 
- k.č.br. 
- k.č.br. 
- k.č.br. 
- k.č.br. 

2969/1 
2969/3 
2802/1 
2802/3 
2802/4 
2802/5 

oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 

Urija 
Urija 
Donje polje 
Donje polje 
Donje polje 
Donje polje 

površine  10.770,00 m2 
površine   2.500,00  m2 
površine   2.100,00  m2 
površine   2.200,00  m2 
površine   2.200,00  m2 
površine   6.000,00  m2 

 

Članak 3. Članak 5.

U cilju razvoja poduzetništva (gospodarstva) na Ponuditelj za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni 

području općine Oriovac utvrđuju se poticajna dužan je uz ostale sastavne dijelove ponude 

cijena za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni, u određene Odlukom o raspisivanju javnog natječaja 

početnom iznosu od 10,00 kn/m2. za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni, priložiti i 

gospodarski program koji sadržava:

- Opis planiranog poslovanja u Poduzetničkoj 
Članak 4. zoni,

- Strukturu i dinamiku ulaganja,
Nekretnine u Poduzetničkoj zoni namijenjene su za: - Broj i struktura novozaposlenih radnika.

- proizvodne sadržaje,

- uslužne sadržaje,

- skladišne sadržaje. Članak 6.

Nekretnine nisu namijenjene  za uzgoj i proizvodnju 

stoke i peradi, za djelatnosti koje zagađuju okoliš i Kriteriji za odabir ponude su:

sl. - utjecaj na lokalno gospodarstvo – broj 

novozaposlenih osoba,

- brzina realizacije projekta,

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1453



Članak 12.- programa planiranog ulaganja,

- ponuđena cijena.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se izvan 

snage Odluka o uvjetima i cijeni prodaje nekretnina Kupljenu nekretninu kupac ne smije otuđiti niti dati 
u Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu („Službeni u zakup u periodu od 10 godina.
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 17/2008).Općina Oriovac, kao prodavatelj nekretnine, nakon 

isteka roka iz st.1. ovog članka  zadržava  pravo 
OPĆINSKO VIJEĆEprvokupa i pravo nazadkupa istih nekretnina.
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/37Članak 8.
Urbroj: 2178/10-01-15-1

Oriovac,   11.6.2015.godine.Ovlašćuje se načelnik općine Oriovac za 

raspisivanje javnog natječaja za prodaju zemljišta u 
PREDSJEDNIK VIJEĆAPoduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu.

OPĆINE ORIOVAC

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

Članak 9.

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj 

zoni objavljuje se u dnevnom tisku ili tjedniku, na 

oglasnim pločama općine i na web stranici općine 

Oriovac.
24.

Članak 10.
Na temelju članka 14. Odluke o uvjetima, 

cijeni i  postupku prodaje nekretnina u Provedbu natječaja, postupak otvaranja i pregled 
Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu i članka 32. ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja 
Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni, 
posavske županije“  br. 10/09 i 07/13) Općinsko imenovano od strane Općinskog vijeća općine 
vijeće općine Oriovac na 11.sjednici održanoj  Oriovac.
11.6.2015.godine donosiOdluku o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni 

„Čaplja“ u Oriovcu,  na temelju prijedloga 
ODLUKUPovjerenstva donosi Općinsko vijeće općine 

Oriovac.
o imenovanju Povjerenstva za provedbu 

natječaja za prodaju nekretnina u 

Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u OriovcuČlanak 11.

Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena dužan je u roku 
Članak 1.od 15 dana od dana primitka Odluke zaključiti 

Ugovor s općinom Oriovac i istovremeno platiti 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za cijeli iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana.
provedbu natječaja za prodaju nekretnina u 
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Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu (dalje u 25.

tekstu: Povjerenstvo).

Na temelju članka 32. Statuta općine 

Članak 2. Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine 

U Povjerenstvo iz čl.1. ove Odluke imenuju se: Oriovac na 11. sjednici održanoj  11.6.2015.godine. 

donosi

1. Miroslav Maričić

2. Željka Čorak ODLUKU

3. Mirko Beketić

4. Anica Hemen o obilježavanju obljetnice pogibije oriovačkih 

5. Darija Jandik žrtava

Članak 3.

I.

Povjerenstvo iz čl.2. ove Odluke priprema i provodi 

postupak prodaje nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ovom Odlukom 30.svibnja svake desete godine 

„Čaplja“ u Oriovcu, otvara pristigle ponude, obavlja obilježit će se obljetnica pogibije petorice nevinih 

analizu pristiglih  ponuda i predlaže Odluku o oriovačkih žrtava 30.5.1945.godine, održavanjem 

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili poništenje svete mise i komemorativnog skupa kod spomen 

javnog nadmetanja. križa na brdu Čerin u Oriovcu.

Članak 4. II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- Brodsko-posavske županije“.

posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORIOVAC

OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/39

Klasa: 022-01/15-01/38 Urbroj: 2178/10-01-15-1

Urbroj: 2178/10-01-15-1 Oriovac,   11.6.2015.godine.

Oriovac,   11. 6.2015.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC

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

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

Vezano uz članak 2. ove Odluke općina Oriovac 

Na temelju članka 32. Statuta općine pokreće postupak istupanja Dječjeg vrtića 

Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske „Ivančica“ Oriovac iz Ustanove Dječji vrtić „Ivana 

županije“ br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Brlić Mažuranić“ Slavonski Brod.

Oriovac na 12. sjednici održanoj 23.6.2015.godine, 

donijelo je

Članak 4.

ODLUKU 

Ovlašćuje se načelnik općine Oriovac za 

o pokretanju postupka istupanja Dječjeg vrtića potpisivanje Sporazuma o istupanju Dječjeg vrtića 

„Ivančica“ Oriovac iz Ustanove Dječji vrtić „Ivančica“ Oriovac iz Ustanove i druge akte vezane 

„Ivana Brlić Mažuranić“ Slavonski Brod za postupak istupanja.

Članak 1. Članak 5.

Odlukom o izmjeni i dopuni Sporazuma o osnivanju Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

Ustanove Dječji vrtić „Ivana Brlić Mažuranić“ objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Slavonski Brod, Klasa: 021-03/03-01/82 od posavske županije“.

28.travnja 2003.godine, grad Slavonski Brod i 

općina Oriovac osnivači su Ustanove Dječji vrtić OPĆINSKO VIJEĆE

„Ivana Brlić Mažuranić“. OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/41

Članak 2. Urbroj: 2178/10-01-15-1

Oriovac,  23.6.2015.godine.

Zbog usklađenja sa Zakonom o predškolskom 

odgoju i obrazovanju i Državnim pedagoškim PREDSJEDNIK VIJEĆA

standardima, vezano uz veličinu dječjeg vrtića i broj OPĆINE ORIOVAC  

odgojno obrazovnih skupina,  Ustanova Dječji vrtić Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.       

„Ivana Brlić Mažuranić“ pokreće provedbu 

statusnih promjena.
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OPĆINA  PODCRKAVLJE

11. „Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke prenosi se i 

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o raspoređuje u plan Proračuna općine Podcrkavlje za 

proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12. i 2015. godinu.“

15/15), članka 84. Pravilnika o proračunskom 

računovodstvu i računskom planu (NN.br.114/10 i Dosadašnji članak 2. postaje članak 3.

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

Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br. 4/13), Općinsko vijeće općine Članak 2.

Podcrkavlje na svojoj 16.  sjednici održanoj dana 17. 

lipnja  2015. godine donijelo je Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku 

ODLUKU Brodsko-posavske županije".

o izmjeni i dopuni Odluke  o raspodjeli OPĆINSKO VIJEĆE

rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2014. OPĆINE PODCKRAVLJE

KLASA: 400-08/15-01/7

Članak 1. URBROJ: 2178/13-01-15-2

Podcrkavlje, 17. 6. 2015.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 

31. 12. 2014.   („Službeni vjesnik Brodsko- PREDSJEDNIK

posavske županije“ br. 6/14),  članak 2. mijenja se i OPĆINSKOG VIJEĆA

glasi: Damir Miletić, ing., v.r.
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12. IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

Temeljem članka 65. stavka 3.  Zakona o nakon objavljivanja u  „Službenom vjesniku 

šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, Brodsko-posavske županije“.

129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) 

i članka  32.  Statuta općine Podcrkavlje („Službeni KLASA: 400-02/15-01/6

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), URBROJ:2178/13-01-15-1

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje  na svojoj 16.  Podcrkavlje, 17. 6. 2015.                                  

sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2015. godine 

donijelo je PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

PROGRAM Damir Miletić, ing., v.r.

utroška sredstava šumskog doprinosa u 

2015. godini

I. 13.

Programom utroška sredstava šumskog 

doprinosa u 2015.god. utvrđuje se namjena  Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8., 

korištenja i kontrole utroška sredstava šumskog članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 

doprinosa, kojeg plaćaju fizičke i  pravne osobe koje pravima (''Narodne novine'' br. 91/96, 68/98, 

obavljaju prodaju proizvoda, iskorištavanjem šuma 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 

(drvni sortimenti)  u visini 5% od prodajne cijene 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 35. točka 2. i 

proizvoda na panju u brdskoplaninskim područjima članka 48. st. 1. točka 5. i st. 2. Zakona o lokalnoj i 

i područjima posebne državne skrbi. područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'' br. 33/01, 60/01 – vjer. tumač., 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 

II. –pročišćeni tekst) i članka 32. točka 3. Statuta 

općine Podcrkavlje  (''Službeni vjesnik Brodsko-

U Proračunu općine Podcrkavlje u 2015. god. posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće 

predviđena su sredstva šumskog doprinosa u iznosu općine Podcrkavlje je na svojoj  16.  sjednici 

od 130.000,00 kn, a koristit će se za izgradnju održanoj  17. lipnja  2015. godine, donijelo

nerazvrstanih cesta i to:

- Izrada projektne dokumentacije za ODLUKU

nerazvrstanu cestu-produžetak Diljske ulice u 

Podcrkavlju-prema novoj školi  o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju 

Izgradnja iste ceste nekretninama u vlasništvu općine Podcrkavlje

 III. Članak 1.

Sredstva iz točke II. ovog Programa koristit U Odluci o gospodarenju nekretninama u 

će se sukladno Programu gradnje objekata i uređaja vlasništvu općine Podcrkavlje. „Službeni vjesnik 

komunalne infrastrukture na području općine Brodsko-posavske županije“ br. 21/14)  članak 30. 

Podcrkavlje za 2015. godinu. mijenja  i glasi:

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1458



„Članak  30. postupku zakupa i kupoprodaje

poslovnog prostora u vlasništvu općine 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje Podcrkavlje

važiti  Odluka o gospodarenju imovinom u 

vlasništvu općine Podcrkavlje  („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“  br. 14/00).“ Članak 1. 

U Odluci o uvjetima i postupku zakupa i 

Članak 2. kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu općine 

Podcrkavlje  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Članak  30. postaje članak 31. županije” br. 6/15)  u članku 3. iza stavka (5) dodaje 

se novi  stavak koji glasi:

Članak 3. „(6)  Poslovni prostori u vlasništvu općine 

Podcrkavlje mogu se dati na korištenje,  bez 

Ova Odluka objavit će se u “Službenom naknade, mjesnim odborima, udrugama građana 

glasniku Brodsko- posavske županije“, a stupa na koje djeluju na području kulture, sporta, odgoja i 

snagu osmog dana od dana objave. obrazovanja, kulture mladih i njihovog aktivizma, 

tehničke kulture, zdravstvene i socijalne skrbi, te 

OPĆINSKO VIJEĆE svim ostalim neprofitnim udrugama koje su važne za 

OPĆINE PODCRKAVLJE kulturni identitet, razvoj i napredak općine, te 

predstavljaju potrebu i interes općine, bez naknade,  

KLASA: 406-01/14-01/8 izvan Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

URBROJ: 2178/13-01-15-2 prostora.

Podcrkavlje, 17. 6. 2015. Općinski načelnik donosi posebnu Odluku o 

uvjetima i načinu korištenja poslovnih  prostora u 

PREDSJEDNIK vlasništvu općine Podcrkavlje,  bez naknade.“

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Damir Miletić, ing., v.r.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.

14.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PODCRKAVLJE

Na temelju članka 6.  stavka 5. Zakona o 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne KLASA:  372-01/15-01/2

novine RH br. 125/11) i članka 32. Statuta općine URBROJ: 2178/13-01-15-2

Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske Podcrkavlje, 17. 6. 2015.

županije” br. 4/13) Općinsko vijeće općine PREDSJEDNIK

Podcrkavlje na svojoj  16. sjednici, održanoj 17. OPĆINSKOG VIJEĆA

lipnja  2015. godine,  donosi Damir Miletić, ing., v.r.

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i 
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15. „6. za Referent za računovodstvo i financije 

(radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, 

razina: c) treća razina III. kategorije, klasifikacijski 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u rang 11) - koeficijent 1,05.

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 28/10),  članka 32. Statuta 

općine Podcrkavlje (''Službeni vjesnik'' Brodsko- Članak 2.

posavske županije br. 4/13) i članka 8. Odluke o 

ustrojstvu Općinske uprave („Službeni vjesnik Ove izmjene i dopune Odluke o plaći 

Brodsko-posavske županije“ br. 11/10), Općinsko službenika i namještenika u Jedinstvenom 

vijeće općine Podcrkavlje na svojoj  16.  sjednici upravnom odjelu općine  Podcrkavlje stupaju na 

održanoj dana  17. lipnja 2015. godine,  donosi snagu osmog dana od dana objavljivanja  u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, 

ODLUKU a objavit će se i na  internet stranici općine 

Podcrkavlje.

o II. izmjenama i dopunama  Odluke o plaći OPĆINSKO VIJEĆE

službenika i namještenika u Jedinstvenom OPĆINE PODCRKAVLJE

upravnom odjelu općine Podcrkavlje

KLASA: 080-01/14-01/9

URBROJ: 2178/13-01-15-2

Članak 1. Podcrkavlje,  17. 6. 2015.

PREDSJEDNIK

U II. izmjenama i dopunama Odluke o plaći OPĆINSKOG VIJEĆA

službenika i namještenika u Jedinstvenom Damir Miletić, ing., v.r.

upravnom odjelu općine Podcrkavlje  mijenja se i 

dopunjuje  Odluka o plaći službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu općine 

Podcrkavlje  (KLASA: 080-01/10-01/23 URBROJ: 

2178/13-01-10-1 od 29.9. 2010. i KLASA: 080-

01/14-01/9 URBROJ: 2178/13-01-14-1 od 7.7. 

2014.,  „Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 14/14)  tako da se u članku 3. iza točke 

5. doda točka:
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OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC

23. I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br.     Ovim Pravilnikom o radu, plaćama i drugim 

33/01, 60/04, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, materijalnim pravima službenika i namještenika u 

150/11, 144/12 i 19/13) i članka 3. Zakona o Jedinstvenom upravnom odjelu općine Slavonski 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i Šamac (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuju se 

područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne prava službenika i namještenika na plaću, dodatke 

novine broj 86/08, 61/11) i članka 46. Statuta općine na plaću, uvećanje plaće, naknade plaće i druga 

Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko- materijalna prava.

posavske županije“ br.6/13), općinska načelnica 

općine Slavonski Šamac dana 23. lipnja 2015. 

godine donijela je Članak 2.

PRAVILNIK    Odredbe ovog Pravilnika koji se odnosi na 

naknade plaće i drugih materijalnih prava 

o radu, plaćama i drugim materijalnim primjenjuju se i na dužnosnike općine Slavonski 

pravima službenika i namještenika u Šamac koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine te imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih 

Slavonski Šamac troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti.
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II. PLAĆE I DODACI NA PLAĆE Članak 7.

Članak 3.        Puno radno vrijeme službenika i namještenika 

je 40 sati tjedno.

Plaću službenika i namještenika čini osnovna        Tjedno radno vrijeme raspoređeno je na 5 radnih 

plaća i dodaci na osnovnu plaću. dana, od ponedjeljka do petka, od 7,00 do 15,00 sati.

      Osnovna plaća je umnožak koeficijenta        Poslodavac je dužan voditi evidenciju radnog 

složenosti poslova radnog mjesta na koje je vremena. 

službenik, odnosno namještenik, raspoređen  i 

osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku 

navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za Članak 8.

20%.

       Službenik i namještenik koji radi puno radno 

vrijeme ima svakog radnog dana pravo na odmor 

Članak 4. (stanku) od 30 minuta, a koristi ga u skladu s 

rasporedom koji utvrdi načelnik ili  osoba koju on 

     Visinu osnovice za izračun plaće utvrđuje ovlasti. 

općinski načelnik, a odluku o koeficijentu složenosti        Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka ubraja 

poslova pojedinog radnog mjesta donosi Općinsko se u radno vrijeme i ne može se odrediti u prva tri 

vijeće. sata nakon početka radnog vremena niti u zadnja dva 

sata prije završetka radnog vremena.

Članak 5.

Članak 9.

     Plaća se isplaćuje najkasnije do 20. u mjesecu za 

prethodni mjesec.        Između dva uzastopna radna dana službenik i 

namještenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati 

neprekidno.

Članak 6.

       Osnovna plaća službenika i namještenika Članak 10.

uvećat će se za:

       Službenik i namještenik ima pravo na tjedni 

-prekovremeni rad               50% odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.     

-rad subotom                       25%        Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.

-rad nedjeljom                     35%   

        Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno se 

ne isključuju. Članak 11.

        Ako službenik, odnosno namještenik radi na 

blagdane i u neradne dane utvrđene zakonom ima        Službenik i namještenik ima za svaku 

pravo na plaću uvećanu za 150%. kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor 

       Prekovremenim radom smatra se svaki sat rada u trajanju od najmanje 20 radnih dana.

duži od 8 sati dnevno, kao i svaki sat rada subotom i Osnovica za izračun godišnjeg odmora iz 

nedjeljom. prethodnog stavka uvećava se prema pojedinačno 

određenim mjerilima:

1. s obzirom na složenosti poslova i stupanj 

stručne spreme:

- rukovodećim službenicima 4 dana

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1462



- višim službenicima 4 dana točkama 1. do 5. stavka 2. ovog članka, s tim da 

- nižim službenicima 3 dana ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi 

- namještenicima sa SSS 3 dana manje od 20 radnih dana niti veće od 30 radnih dana 

- namještenicima s NSS 2 dana u godini.

        Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje 

se planom korištenja godišnjeg odmora kojeg 

2.    s obzirom na dužinu radnog staža: donosi općinski načelnik.

- od navršenih 5 do navršenih 9 godina        Službenik i namještenik može koristiti godišnji 

radnog staža 1 dan odmor u neprekidnom trajanju ili u dva dijela.

- od navršenih 10 do navršenih 14 godina        Ako službenik i namještenik koristi godišnji 

radnog staža 2 dana odmor u dva dijela, prvi mora biti u trajanju od 

- od navršenih 15 do navršenih 19 godina najmanje 2 tjedna neprekidno i mora se koristiti 

radnog staža 3 dana tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo 

- od navršenih 20 do navršenih 24 godina na godišnji odmor.

radnog staža 4 dana        Drugi dio godišnjeg odmora službenik i 

- od navršenih 25 do navršenih 29 godina namještenik mora iskoristiti najkasnije do 30.lipnja 

radnog staža 5 dana iduće godine.

- od navršenih 30 do navršenih 34 godine        Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili 

radnog staža 6 dana plaćenog dopusta, službeniku ili namješteniku 

- od navršenih 35 i više godina radnog staža 7 pripada naknada plaće u visini kao da je radio u  

dana redovnom radnom vremenu.

3.  s obzirom na posebne socijalne uvjete: Članak 12.

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim 

malodobnim djetetom 1 dan        Službenik i namještenik ima pravo na 

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj 

daljnje malodobno dijete još po 1 dan kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima: 

- samohranom roditelju, posvojitelju ili - zaključenje braka                5 radnih dana

skrbniku s jednim malodobnim djetetom 2 - rođenje djeteta                     2 radna dana

dana - smrti supružnika, roditelja, očuha i maćehe, 

- roditelju, povojitelju ili skrbniku djeteta s djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka  

invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu 2                                       5 radnih dana

dana - selidbe u istom mjestu stanovanja           1 

- osobi s invaliditetom 2 dana radna dana

- osobi s tjelesnim oštećenjem najmanje 50% - selidbe u drugo mjesto stanovanja          2 

2 dana radna dana

- za dobrovoljno davanje krvi               1 

radna dana

4. S obzirom na ostvarene rezultate rada: - teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja     

- službeniku ocijenjenom ocjenom „odličan“ 5 radna dana

3 dana - elementarne nepogode koja je neposredno 

- službeniku ocjenjenom ocjenom „vrlo zadesila službenika i namještenika     5 

dobar“ 2 dana radnih dana.

       Službenik i namještenik ima pravo na 

       Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u 

na način da se osnovica za izračun godišnjeg odmora stavku 1. ovog članka i za svako dobrovoljno 

uvećava za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih darivanje krvi.
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Članak 13. stvarnih izdataka prema potvrdi o cijeni mjesečne 

prijevozne karte javnog prijevoza.

     Službenik i namještenik za vrijeme stručnog       Pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s 

ili općeg školovanja, osposobljavanja ili posla ima službenik ili namještenik koji ne koristi 

usavršavanja na koje je upućen od strane čelnika javni prijevoz ako je udaljenost mjesta prebivališta 

državnog tijela, ima pravo na plaćeni dopust u do mjesta rada do 2 km u iznosu od 200,00 kuna, a 

sljedećim slučajevima: više od 2 km do 5km u iznosu od 300,00 kuna.

       -za svaki ispit po predmetu    2 dana       Za vrijeme odsutnosti s rada (bolovanje, godišnji 

       -za završni rad                 5 dana odmor, plaćeni dopust i sl.) službenik ili namještenik 

       -za stručni ispit                 5 dana nema pravo na naknadu troškova prijevoza na posao 

i s posla.

Članak 14.

Članak 17.

       Ako je službenik ili namještenik odsutan s rada 

zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada      Svakom službeniku i namješteniku roditelju 

plaće u visini od 85% od osnovice za naknadu koju djeteta mlađeg od 12 godina i koje je navršilo 12 

čini prosječni iznos plaće isplaćene u posljednjih godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar, 

šest mjeseci prije nego što je započeo s bolovanjem. pripada pravo na dar u prigodi Svetog Nikole u visini 

       Pod plaćom na osnovi koje se utvrđuje osnovica neoporezivog iznosa 600,00 kuna.

za naknadu plaće podrazumijeva se redovita 

mjesečna plaća, te naknada plaće isplaćena za 

vrijeme odsutnosti s rada (godišnji odmor, plaćeni Članak 18.

dopust i bolovanje).

       Naknadu u 100% iznosu osnovne plaće pripada        Službeniku i namješteniku pripada pravo na 

službeniku ili namješteniku kada je na bolovanju prigodne nagrade (uskrsnica, regres, božićnica) 

zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu. ukupno u visini neoporezivog iznosa od 2.500,00 

kuna.

III. OSTALA MATERIJALNA PRAVA

Članak 19.

Članak 15.

       Pravo na novčanu pomoć odnosno potporu 

       Kada je službenik ili namještenik upućen na ostvaruje službenik i namještenik povodom smrti 

službeno putovanje, pripada mu puna naknada roditelja ili člana uže obitelji u visini 2.500,00 kuna 

prijevoznih troškova, dnevnica u visini neto.

neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o        Novčana pomoć isplaćuje se u mjesecu u kojem 

porezu na dohodak i naknada punog iznosa je nastupila smrt.

hotelskog računa za spavanje.

       Za vrijeme provedeno na službenom putovanju 

od 12 do 24 sata službeniku ili namješteniku pripada Članak 20.

puna dnevnica, a od 8 do 12 sati 1  dnevnice.

       Službeniku i namješteniku pripada pravo na 

isplatu jubilarne nagrade za neprekidni radni staž 

Članak 16. ostvaren u općini Slavonski Šamac kada navrše:

    -  5 godina -   u visini od   1.500,00 kuna neto

      Službenik ili namještenik ima pravo na naknadu     -  10 godina -  u visini od  1.500,00 kuna neto

troškova prijevoza na posao i s posla u visini     -  15 godina -  u visini od  2.000,00 kuna neto
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    -  20 godina -  u visini od  2.500,00 kuna neto Članak 23.

    -  25 godina -  u visini od  3.000,00 kuna neto

    -  30 godina -  u visini od  3.500,00 kuna neto        Ostala materijalna prava, a koja nisu regulirana 

    -  35 godina -  u visini od  4.000,00 kuna neto ovim Pravilnikom utvrdit će načelnik općine 

    -  40 godina -  u visini od  5.000,00 kuna neto Slavonski Šamac posebnom odlukom.

       Jubilarne nagrade isplaćuju se najranije prvog 

narednog mjeseca od mjeseca u kojem je

ostvareno pravo na jubilarnu nagradu.   Članak 24.

       Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

Članak 21. objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

       Službeniku ili namješteniku koji odlazi u                                                    

mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini od OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

5.000,00 kuna neto.                                                OPĆINSKA NAČELNICA

 

KLASA:100-01/15-01/11

Članak 22. URBROJ:2178/09-01-15-1

Slavonski Šamac, 23. lipnja 2015. godine.

       Financijska sredstva za ostvarenje materijalnih i 

drugih prava određenih ovom Odlukom osiguravaju  Općinska načelnica:

se u Proračunu općine Slavonski Šamac.  Vera Bošnjak, dipl.oec., v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

24. Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 12/14.), u članku 3. iza stavka 4. dodaje 

se novi stavak 5. koji glasi: 

Na temelju članka 6. Stavka 5. Zakona o Poslovni prostori daju se u zakup na 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne određeno vrijeme u trajanju od najmanje dvije (2) 

novine“ br. 125/11.), članka 14. Odluke o godine do najduže deset (10) godina.

gospodarenju nekretninama  u vlasništvu općine 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 14/11.) i članka 31. Statuta općine Članak 2.

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće Članak 8. mijenja se i glasi: 

općine Vrpolje na svojoj 19. sjednici održanoj 16.               Početna visina ili cijena zakupnine za javni 

lipnja 2015. godine donijelo je natječaj za zakup i za produženje ugovora o zakupu 

sa sadašnjim zakupnikom utvrđuje se prema 

ODLUKU djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja po 

1m2 mjesečno na sljedeći način:

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima 

davanja u zakup poslovnog prostora u DJELATNOST / POČETNA 

vlasništvu općine Vrpolje NAMJENA CIJENA kn/m2

          

1. Telekomunikacijska djelatnost 40,00

Članak 1. 2. Financijska djelatnost (osig. društva, 

banke, kladionice i sl.) 30,00

U Odluci o načinu i uvjetima davanja u 3. Ugostiteljska djelatnost 20,00

zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine 4. Trgovačka djelatnost 20,00
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5. Obrti i proizvodne djelatnosti 15,00 Članak 1.

6. Garaže   5,00

7. Predškolski i školski odgoj   5,00 U Odluci o komunalnom doprinosu na 

8. Zdravstvena djelatnost   2,00 području općine Vrpolje („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 17/11., 23/12. I 

5/13.), članak 9. mijenja se i glasi:

Članak 3. Za sve otvorene građevine (otvoreni bazeni, 

otvorena igrališta, manipulativni prostor, 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od parkirališta, ceste, nogostupi i druge otvorene 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- građevine) komunalni doprinos obračunava se po 

posavske županije“. m2 građevine koja se gradi na građevnoj čestici i 

iznosi 5,00 kn/m2 pri čemu je jedinična vrijednost 

OPĆINSKO VIJEĆE komunalnog doprinosa za obračun po m2 izražena u 

OPĆINE VRPOLJE kunama jednaka jediničnoj vrijednosti za obračun 

po m3 građevine.

Klasa: 021-05/15-01/05 Za sve građevine koje su namijenjene za 

Urbroj: 2178/11-01/15-10 komunalne djelatnosti (uređaj za pročišćavanje 

Vrpolje, 16. lipnja 2015.g. otpadnih voda, reciklažno dvorište, pretovarna 

stanica i svi drugi objekti komunalnog sadržaja) 

Predsjednik komunalni doprinos po m3 iznosi 5,00 kuna.

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić,v.r.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

Visina komunalnog doprinosa izračunava 

se množenjem obujma građevine, odnosno tlocrtne 

25. površine građevine i jedinične vrijednosti 

komunalnog doprinosa po m3 građevine propisane 

člankom 8., 9. i 10. Odluke o komunalnom 

Na temelju članka  31. i 32. Zakona o doprinosu na području općine Vrpolje.

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., Članak 3.

38/09., 49/11., 144/12., 94/13., 153/13. I 147/14.) i 

članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. I dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj posavske županije“.

19. sjednici održanoj 16. lipnja 2015. godine 

donijelo je OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE VRPOLJE

ODLUKU

Klasa: 021-05/15-01/05

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom Urbroj: 2178/11-01/15-9

doprinosu na području općine Vrpolje Vrpolje, 16. lipnja 2015.g.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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26. 27.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 

novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 91/96., 68798., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 

36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.), 

članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik članka 3. Stavka 2. Odluke o gospodarenju 

Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje 

14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

19. sjednici održanoj 16. lipnja 2015. godine 14/11.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 

donijelo je („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine 

ODLUKU Vrpolje na svojoj 19. sjednici održanoj 16. lipnja 

2015.godine donijelo je 

o početnoj cijeni za zakup

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine ODLUKU

Vrpolje

o raspisivanju javnog natječaja za zakup

Članak 1. poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine 

Vrpolje

Za raspisivanje javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine 

Vrpolje, Općinsko vijeće općine Vrpolje utvrđuje Članak 1.

početnu cijenu za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu općine Vrpolje kako slijedi: Ovom Odlukom o raspisivanju javnog 

natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u - 700,00 kn/ha za oranicu
vlasništvu općine Vrpolje raspisat će se javni - 300,00 kn/ha za livadu
natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u - 200,00 kn/ha za pašnjak
vlasništvu općine Vrpolje u katastarskim općinama -
Čajkovci i Vrpolje, a prema početnoj cijeni za zakup 

poljoprivrednog zemljišta koju je svojom Odlukom 
Članak 2.

utvrdilo Općinsko vijeće općine Vrpolje i to za 

oranicu početna cijena od 700,00 kn/ha, za livadu 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

početna cijena od 300,00 kn/ha i za pašnjak početna 
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

cijena od 200,00 kn/ha.
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 2.

OPĆINE VRPOLJE

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu 
Klasa: 021-05/15-01/05

općine Vrpolje u k.o. Čajkovci upisano u posjedovni 
Urbroj: 2178/11-01/15-6

list broj 403, Područnog ureda za katastar u 
Vrpolje, 16. lipnja 2015.g.

Slavonskom Brodu i u zemljišno-knjižni uložak broj 

547 kod zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u 
Predsjednik  

Slavonskom Brodu daje se u zakup na rok od 5 
Općinskog vijeća:

godina, a označeno i s početnom cijenom kako 
Tomislav Šimundić, v.r.

slijedi:
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Članak 3. Slavonskom Brodu i u zemljišno-knjižni uložak broj 

853 kod zemljišnoknjižnog  odjela Općinskog suda 

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu u Slavonskom Brodu daje se u zakup na rok od 3 

općine Vrpolje u k.o. Vrpolje upisano u posjedovni godine, a označeno i s početnom cijenom kako 

list broj 730, Područnog ureda za katastar u slijedi:

Red. br.  Broj k.č.br.  Površina u m2  Kultura i naziv  

rudine  

Ukupno početna 

cijena zakupa (kn)  

1.  2103/1  73620  Pašnjak Močilno  1.472,40  

2.  2169/1  29474  Pašnjak Močilno      589,48  

 

Red.br.  Broj k.č.br.  Površina u m2  Kultura i naziv 

rudine  

Ukupno početna 

cijena zakupa (kn)  

1.  746/3  27614  Oranica Mantek  1.932,98  

 

Članak 4. općine Vrpolje broj HR1323400091851400001, 

model HR68, poziv na broj 7706-OIB.

Zakup poljoprivrednog zemljišta iz članka 

3. ove Odluke može isteći i prije navedenog roka 

zakupa od 3 godine zbog privođenja zemljišta Članak 8.

namjeni sukladno dokumentima prostornog 

uređenja općine Vrpolje. Ponuditeljima koji uspiju u natječaju, 

jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, a 

ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, 

Članak 5. jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana 

okončanja postupka natječaja.

Pravo sudjelovanja za zakup poljoprivred- Ponuditelji koji uspiju u natječaju i 

nog zemljišta iz članka 2. i 3. ove Odluke imaju sve naknadno odustanu od zaključenja ugovora, nemaju 

pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno pravo na povrat jamčevine.

prebivalištem u Republici Hrvatskoj i koje nemaju 

financijskih obveza ili dugova prema općini Vrpolje 

s bilo koje osnove. Članak 9.

Prednost pri natječaju imaju ponuditelji koji 

Članak 6. ponude najviši iznos za zakup poljoprivrednog 

Poljoprivredno zemljište iz članka 2. i 3. ove zemljišta u odnosu na početnu cijenu uz ispunjenje 

Odluke daju se u zakup u viđenom stanju što svih drugih uvjeta iz javnog natječaja.

isključuje sve naknadne prigovore zakupa.

Članak 10.

Članak 7.

Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava 

Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% je 8 dana od dana objave javnog natječaja u tjednom 

od početne cijene zakupa i uplaćuje se na žiro račun tisku „Posavska Hrvatska“ i na službenim 
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stranicama općine Vrpolje www.vrpolje.hr. Članak 15.

Pristigle ponude za zakup poljoprivrednog 

zemljišta otvara Povjerenstvo za raspolaganje Ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta 

nekretninama na javnoj sjednici kojoj mogu nazočiti u vlasništvu općine Vrpolje dostavljaju se u 

ponuditelji. zatvorenim omotnicama na adresu: općina Vrpolje, 

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje, 

preporučenom pošiljkom ili neposredno dostavom 

Članak 11. uz naznaku „Ponuda za natječaj za zakup 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude poljoprivrednog zemljišta“ – ne otvaraj.

donosi Općinsko vijeće općine Vrpolje u roku od Nepravovremene i nepotpune ponude neće 

najduže 15 dana od dana otvaranja pristiglih ponuda se razmatrati.

na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje 

nekretninama.

Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 8 Članak 16.

dana od dana donošenja Odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivred- Za sve informacije zainteresirani 

nog zemljišta zaključiti ugovor o zakupu s općinom ponuditelji mogu se obratiti osobno u općinu Vrpolje 

Vrpolje. svakim radnim danom.

Članak 12. Članak 17.

Sve troškove u svezi s ovjerom ugovora o Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

zakupu snosi zakupac. dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.

Članak 13. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE

Temeljem ove Odluke i odredbi Odluke o 

gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Klasa: 021-05/15-01/05

Vrpolje raspisat će se javni natječaj za zakup Urbroj: 2178/11-01/15-7

poljoprivrednog zemljišta navedenog u članku 2. i 3. Vrpolje, 16. lipnja 2015.g.

ove Odluke.

Postupak javnog natječaja provest će Predsjednik 

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u Općinskog vijeća:

vlasništvu općine Vrpolje.  Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 14.

Općina Vrpolje zadržava pravo na 

poništenje objavljenog natječaja bez davanja 

posebnog obrazloženja i ne odgovara za eventualne 

štete sudionicima natječaja.
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28. Članak 3.

Općinsko vijeće općine Vrpolje utvrđuje 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu početnu cijenu naknade za rušenje i otkup 

i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. građevinskog materijala za nekretnine iz članka 1. i 

91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 2. ove Odluke u iznosu od 25.560,00 kuna koja je 

79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., i 143/12.), procijenjena po stručnom nalazu i mišljenje 

članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik ovlaštenog sudskog vještaka za građevinarstvo 

Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i Damiru Grgasu, dipl.ing.građ. iz Đakova, Nalaz br. 

14/14.) i članka 3. stavka 3. Odluke o gospodarenju 40-15 iz travnja 2015.godine.

nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

14/11.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj Članak 4.

19. sjednici održanoj 16.lipnja 2015.godine donijelo 

je U početnu cijenu naknade za rušenje i otkup 

građevinskog materijala uračunata je usluga 

ODLUKU rušenja, ukupan građevinski materijal, odvoz 

građevinskog materijala i uređenje gradilišta 

o rušenju nekretnine i otkup građevinskog sukladno tehničkom opisu i Projektu uklanjanja 

materijala u vlasništvu općine Vrpolje izrađenog od Đakovoprojekt d.o.o.  Đakovo, broj: 

PU-85/15 iz ožujka 2015. godine.

Članak 1.

Članak 5.

Općinsko vijeće općine Vrpolje odobrava 

rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala u Pravo sudjelovanja na rušenje i otkup 

vlasništvu općine Vrpolje koja se nalazi u k.o. građevinskog materijala navedene nekretnine iz 

Vrpolje na k.č.br. 870 na Trgu dr. Franje Tuđmana članka 1. i 2. ove Odluke imaju registrirani obrti ili 

31, Vrpolje upisane u zemljišno-knjižni uložak broj tvrtke za obavljanje poslova koji su predmet ove 

853 kod zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Odluke sa sjedištem, odnosno prebivalištem u 

Slavonskom Brodu označenog kako slijedi: Republici Hrvatskoj i koje nemaju financijskih 

obveza ili dugova prema općini Vrpolje s bilo koje - K.č.br. 870 – kuća, dvorište, stan milicije i 
osnove.oranica u selu, površine 1334m2.

Članak 6.Članak 2.
Ponuditelji su u roku za dostavu ponuda 

obvezni pregledati nekretninu koja je predmet ove Predmetna nekretnina za rušenje u naravi 
Odluke uz obvezu najave u općinu Vrpolje koja će predstavlja staru poslovnu zgradu bivše policijske 
izdati potvrdu o obilasku lokacije, a koja će biti stanice i staru stambenu zgradu koja je služila kao 
obvezni dio ponude ponuditelja.stan. Obzirom da isti prostori duže vrijeme nisu u 

Ponuditelji mogu prilikom obilaska lokacije uporabi, nisu održavani niti adaptirani i zaista su u 
tražiti uvid u projekt rušenja kao i ostalu tehničku lošem stanju, te Općinsko vijeće općine Vrpolje 
dokumentaciju.odobrava rušenje nekretnine i otkup građevinskog 

materijala.
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Članak 7. na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje 

nekretninama.

Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% 

od ukupne početne cijene naknade za rušenje i otkup 

građevinskog materijala i uplaćuje se na žiro račun Članak 12.

Proračuna općine Vrpolje,

IBAN:HR1323400091851400001, model HR68, Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 8 

poziv na broj odobrenja  7706-OIB. dana od dana donošenja Odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja zaključiti ugovor s 

općinom Vrpolje o rušenju nekretnine i otkup 

Članak 8. građevinskog materijala.

Ponuditeljima ili natjecateljima koji uspiju 

u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu Članak 13.

cijenu naknade,  a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Ponuditelj je dužan cijenu naknade platiti u 

postupku natječaja, jamčevina će se vratiti u roku od roku od 15 dana od dana zaključenog ugovora, a 

8 dana od dana okončanja postupka natječaja. trajanje, odnosno izvršenje ugovora je 20 radnih 

Ponuditelji koji uspiju u natječaju i dana.

naknadno odustanu od zaključivanja ugovora, 

nemaju pravo na povrat jamčevine.

Članak 14.

Članak 9. Temeljem ove Odluke i odredbi Odluke o 

gospodarenju nekretnina u vlasništvu općine 

Prednost pri natječaju imaju ponuditelji koji Vrpolje raspisat će se javni natječaj za rušenje i 

ponude najviši iznos naknade za rušenje i otkup otkup građevinskog materijala navedene nekret-

građevinskog materijala navedene nekretnine u nine.

odnosu na početnu cijenu uz ispunjavanje svih 

drugih uvjeta iz natječaja.

Članak 15.

Članak 10. Općina Vrpolje zadržava pravo na 

poništenje objavljenog natječaja bez davanja 

Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava posebnog obrazloženja, odnosno bez navođenja 

je 8 dana od dana objave natječaja u tjednom tisku razloga i ne odgovara za eventualne štete 

„Posavska Hrvatska“ i na službenim stranicama sudionicima natječaja.

općine www.vrpolje.hr.

Pristigle ponude za kupnju nekretnina 

otvara Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama Članak 16.

na javnoj sjednici kojoj mogu nazočiti ponuditelji ili 

natjecatelji. Pisane ponude za natječaj navedene 

nekretnine dostavljaju se u zatvorenim omotnicama 

na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 

Članak 11. 1, 35210 Vrpolje, preporučenom pošiljkom ili 

neposrednom dostavom, uz naznaku „Ponuda za 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude natječaj za rušenje nekretnine“ – ne otvaraj.

donosi Općinsko vijeće općine Vrpolje u roku od 

najduže 15 dana od dana otvaranja pristiglih ponuda 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1472



Članak 17. ODLUKU

Nepravovremene i nepotpune ponude neće o promjeni granice katastarskih općina

se razmatrati. Vrpolja i Čajkovaca

Članak 18. Članak 1.

Za sve informacije zainteresirani Općinsko vijeće općine Vrpolje donosi 

ponuditelji mogu se obratiti osobno u općinu Vrpolje Odluku o promjeni granice kako slijedi: 

svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati ili na a) Ispravak granice katastarskih općina 

telefon 035/439-109. između k.o. Vrpolje i k.o. Čajkovci, tako što se 

granice katastarskih općina mijenjaju na sljedeći 

način:

Članak 19. 1. Dio katastarske općine Vrpolje (MB 

328952), odnosno dio k.č.br. 2368 k.o. Vrpolje 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od pripajaju se katastarskoj općini Čajkovci (MB 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- 328227) 

posavske županije“.

Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE Promjena granice vrši se prema prijedlogu 

Državne geodetske uprave, Područni ured za 

Klasa: 021-05/15-01/05 katastar, Slavonski Brod, Klasa: 932-02/14-01/2, 

Urbroj: 2178/11-01/15-5 Urbroj: 541-21/1-14-3 od 7. 2. 2014. godine.

Vrpolje, 16.lipnja 2015.g.

Članak 3.

Predsjednik 

Općinskog vijeća: Ovu Odluku provest će Državna geodetska 

Tomislav Šimundić, v.r. uprava, Područni ured za katastar, Slavonski Brod.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

29. posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 26. Zakona o državnoj OPĆINE VRPOLJE

izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 

16/07. i 124/10.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje Klasa: 021-05/15-01/05

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. Urbroj: 2178/11-01/15-4

9/09., 5/13. i 14/14.) Općinsko vijeće općine Vrpolje Vrpolje, 16.lipnja 2015.g.

na svojoj 19. sjednici održanoj 16. lipnja 2015. 

godine donijelo je Predsjednik  

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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30. naselje Vrpolje (izvorni ID 071161).

Na temelju članka 26. Zakona o državnoj Članak 2.

izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 

16/07. i 124/10.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje Promjena granica vrši se prema prijedlogu 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. Državne geodetske uprave, Područni ured za 

9/09., 5/13. i 14/14.) Općinsko vijeće općine Vrpolje katastar Slavonski Brod, Klasa: 932-02/14-01/2, 

na svojoj 19. sjednici održanoj 16. lipnja 2015. Urbroj: 541-21/1-14-2 od 7. 2. 2014. godine.

godine donijelo je

O D L U K U Članak 3.

o promjeni granice katastarskih općina Ovu Odluku provest će Državna geodetska 

i granica naselja Vrpolja i Velika Kopanica uprava, Područni ured za katastar, Slavonski  Brod.

Članak 1. Članak 4.

Općinsko vijeće općine Vrpolje donosi Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Odluku o promjeni granice kako slijedi: dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

a) Ispravak granice katastarskih općina posavske županije“.

između k.o. Vrpolje i k.o. Velika Kopanica, tako što 

se granice katastarskih općina mijenjaju na sljedeći OPĆINSKO VIJEĆE 

način: OPĆINE VRPOLJE

1. Dio katastarske općine Vrpolje (MB Klasa: 021-05/15-01/05

328952), odnosno k.č.br. 2368 i k.č.br. 2369 k.o. Urbroj: 2178/11-01/15-3

Vrpolje pripajaju se katastarskoj općini Velika Vrpolje, 16. lipnja 2015.g.

Kopanica (MB 328910).

2. Dio katastarske općine Velika Kopanica 

(MB 328910), manji dio k.č.br. 5546, 5562 i 5563 

pripajaju se katastarskoj općini Vrpolje (MB 

328952).

b) Ispravak granice naselja Vrpolje i naselja 

Velika Kopanica, tako što se granice općina 

mijenjaju na sljedeći način: 31.

1. Dio općine Vrpolje, naselje Vrpolje (izvorni 

ID 071161), odnosno k.č.br. 2368 i k.č.br. 2369 k.o. Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od 

Vrpolje pripajaju se općini Velika Kopanica, naselju požara („Narodne novine“ br. 92/10) i članka 31. 

Velika Kopanica (izvorni  ID 067849). Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 9/09., 5/13. I 14/14.), 

2. Dio općine Velika Kopanica, naselje Velika Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 19. 

Kopanica (izvorni ID 067849) manji dio k.č.br. sjednici  održanoj 16. lipnja 2015. godine donijelo je

5546, 5562 i 5563 pripajaju se općini Vrpolje, 

Predsjednik  

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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ODLUKU OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE

o donošenju Plana zaštite od požara za 

područje općine Vrpolje na temelju Procjene Predsjednik 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općinskog vijeća:

općine Vrpolje  Tomislav Šimundić, v.r.

Klasa: 021-05/15-01/05

Članak 1. Urbroj: 2178/11-01/15-2

Vrpolje, 16. lipnja 2015.g.

Općinsko vijeće općine Vrpolje donosi Plan 

zaštite od požara za područje općine Vrpolje na 

temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije općine Vrpolje koje je izradila ovlaštena 

tvrtka „IN KONZALTING“ d.o.o. iz Slavonskog 

Broda, Baranjska 18 u svibnju 2015. godine. 32.

Članak 2. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

Prethodno pozitivno mišljenje na Procjenu novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05, 109/07., 125/08., 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i 

općine Vrpolje i na Plan zaštite od požara za članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik 

područje općine Vrpolje izdala je Vatrogasna Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 

zajednica općine Vrpolje dana 13. svibnja 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 

2015.godine. 19. sjednici održanoj 16. lipnja 2015. godine 

Pozi t ivno  miš l jen je  na  Proc jenu  donijelo je

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

općine Vrpolje i Plan zaštite od požara za područje ODLUKU

općine Vrpolje izdalo je Ministarstvo unutarnjih 

poslova, Policijska uprava Brodsko-posavska dana o davanju na privremeno korištenje  dvorana u 

21. svibnja 2015. godine, Broj: 511-11-04-9/4- društvenim domovima na 

3315/1-15. području općine Vrpolje

Članak 3. Članak 1.

Procjena ugroženosti od požara i Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način 

tehnoloških eksplozija općine Vrpolje i Plan zaštite privremenog korištenja ili privremenog najma, te 

od požara za područje općine Vrpolje sastavni su visina i način plaćanja naknade za korištenje 

dijelovi ove Odluke, ali nisu predmet objave. dvorana i pripadajućih prostorija i opreme u 

društvenim domovima na području općine Vrpolje 

koji su u vlasništvu općine Vrpolje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Članak 2.

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. Dvorane u društvenim domovima na 
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području općine Vrpolje (naselja Vrpolje, Čajkovci i prostorijama u društvenim domovima u 

Stari Perkovci) privremeno se mogu koristiti za Vrpolju i Čajkovcima na privremeno 

održavanje proslava, prezentacija, kulturno- korištenje ili privremeni najam utvrđuje se 

umjetničkih programa, tribina, svatova, političkih jednokratna naknada za potrebe korištenja 

skupova i drugih manifestacija i potreba) temeljem kako slijedi:

pisanog zahtjeva općini Vrpolje. a) Za korištenje muških svatova za korisnike 

iz naselja naknada iznosi 1.000,00 kuna, a 

za korisnike izvan naselja naknada iznosi 

Članak 3. 1.500,00 kuna

b) Za korištenje ženskih svatova za korisnike 

Za iznajmljivanje i privremeno korištenje iz naselja naknada iznosi 800,00 kuna, a za 

prostora dvorana s pripadajućim prostorijama i korisnike izvan naselja naknada iznosi 

opremom koje se nalaze u sklopu društvenih 1.300,00 kuna

domova na području općine Vrpolje plaća se c) Za korištenje momačke ili djevojačke 

jednokratna naknada temeljem zaključenog večeri za korisnike iz naselja naknada iznosi 

Ugovora o privremenom korištenju ili privremenom 700,00 kuna, a za korisnike izvan naselja 

najmu na zahtjev stranke u skladu s utvrđenom naknada iznosi 1.000,00 kuna

naknadom. d) Za korištenje krstitki, krizmi, podnevskog 

ručka i slično za korisnike iz naselja 

naknada iznosi 700,00 kuna, a za korisnike 

Članak 4. izvan naselja naknada iznosi 1.000,00 kuna

e) Za korištenje sahrana – karmina za 

Kod odobravanja i davanja dvorane s korisnike iz naselja naknada iznosi 300,00 

pripadajućim prostorijama u Društvenom domu u kuna, a za korisnike izvan naselja naknada 

Starim Perkovcima na privremeno korištenje ili iznosi 700,00 kuna.

privremeni najam, utvrđuje se jednokratna naknada 

za potrebe korištenja kako slijedi:

a) Za korištenje muških svatova za korisnike Članak 5.

iz naselja naknada iznosi 1.500,00 kuna, a 

za korisnike izvan naselja naknada iznosi Za privremeno korištenje ili privremeni 

2.000,00 kuna najam dvorana za organiziranje zabava kada su 

b) Za korištenje ženskih svatova za korisnike organizatori fizičke i pravne osobe naknada iznosi  

iz naselja naknada iznosi 1.000,00 kuna, a 1.000,00 kuna.

za korisnike izvan naselja naknada iznosi 

1.500,00 kuna

c) Za korištenje momačke ili djevojačke Članak 6.

večeri za korisnike iz naselja naknada iznosi 

1.000,00 kuna, a za korisnike izvan naselja Za privremeno korištenje ili privremeni 

naknada iznosi 1.300,00 kuna najam dvorana za organiziranje zabava, koncerta i 

d) Za korištenje krstitki, krizmi, podnevskog drugih manifestacija kada su organizatori udruge s 

ručka i slično za korisnike iz naselja područja općine Vrpolje naknada iznosi 100,00 

naknada iznosi 800,00 kuna, a za korisnike kuna.

izvan naselja naknada iznosi 1.200,00 kuna

e) Za korištenje sahrana – karmina za 

korisnike iz naselja naknada iznosi 300,00 Članak 7.

kuna, a za korisnike izvan naselja naknada 

iznosi 700,00 kuna. Za privremeno korištenje ili privremeni 

Kod odobravanja i davanja dvorana s pripadajućim najam dvorana za organiziranje zabava, političkih 
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skupova i drugih manifestacija kada su organizatori Vrpolje i koristi se za održavanje mjesnih dvorana i 

političke stranke s područja općine Vrpolje naknada društvenih domova na području općine Vrpolje.

iznosi 300,00 kuna.

Članak 12.

Članak 8.

Kada općina Vrpolje koristi dvorane i 

U jednokratne naknade iz članka 4.5.6. i 7. društvene domove na području općine Vrpolje za 

ove Odluke uključeni su troškovi za režije. održavanje radnih sjednica, većih sastanaka, 

prezentacija, savjetovanja, priredbi i svih drugih 

manifestacija koje su u sklopu organizacije izvršnog 

Članak 9. i predstavničkog tijela općine Vrpolje, jednokratna 

naknada se ne plaća.

Kada se u dvoranama društvenih domova 

koristi autorska glazba putem žive glazbe ili glazbe s 

elektroničkih medija (za svatove, zabave, proslave, Članak 13.

koncerte i dr.), korisnici i najmoprimci obvezuju se o 

svom trošku osigurati dozvolu za korištenje Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

navedenih autorskih glazbenih djela i platiti važiti Odluka o davanju u privremeni zakup ili 

autorsku naknadu, a ukoliko korisnik ili korištenje dvorana u mjesnim domovima na 

najmoprimac dvorane ne osigura dozvolu za području općine Vrpolje („Službeni vjesnik 

autorsko pravo u potpunosti snosi odgovornost za Brodsko-posavske županije“ br. 23/12).

nepridržavanje obveza iz Zakona o autorskom 

pravu.

Članak 14.

Članak 10. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Ugovorom o davanju privremenog posavske županije“.

korištenja ili najma dvorana s pripadajućim 

prostorima i opremom utvrdit će se obveza i način OPĆINSKO VIJEĆE

preuzimanja dvorana, iznos i rok plaćanja OPĆINE VRPOLJE

jednokratne naknade, te obveza korisnika ili 

najmoprimca da prostor nakon upotrebe ostavi Klasa: 021-05/15-01/05

uredan i čist kao i obveza u slučaju nanošenja štete i Urbroj: 2178/11-01/15-8

druge obveze. Vrpolje, 16. lipnja 2015.g.

Predsjednik 

Članak 11. Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

Prihod od naknade za privremeno korištenje 

ili najma dvorana, prihod je Proračuna općine 
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Bilješke :
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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: 10Strana: 1480


