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ŽUPANIJA

- akti  župana: dužnosti  članice  Školskog  odbora  OŠ  "Antun 
Mihanović"  Nova  Kapela,  Batrina,  u  ime  
osnivača,  na  osobni  zahtjev.

105.

II.
Na  temelju  članka  119.  stavak  1.  Zakona  

o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  Ivan  Šmit,  imenuje  se  za  člana  Školskog  
školi  ("Narodne  novine"  126/12 - pročišćeni  odbora  OŠ  "Antun  Mihanović"  Nova  Kapela,  
tekst,  94/13  i  152/14),  članka  48.  Zakona  o  batrina,  u  ime  osnivača.
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  
("Narodne  novine"  br. 19/13 - pročišćeni  tekst)  i  
članka  56.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  III.
("Službeni v jesnik  Brodsko-posavske  županije"  
br.  15/13 - pročišćeni  tekst),  župan  Brodsko- Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
posavske  županije  donio  je donošenja,  a  objavit  će  se  u "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
RJEŠENJE

Klasa  :  023-01/15-01/561
o  razrješenju  i  imenovanju  člana  Školskog  Urbroj:  2178/1-11-01/15-1
odbora  Osnovne  škole  "Antun Mihanović"  Slavonski  Brod,  29.  srpnja  2015.

Nova  Kapela,  Batrina
Župan

Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
I.

Josipa  Tomek  Bekić,  razrješuje  se  



106. 01-15-1 od 17. ožujka 2015. na način da se iza 

ustanove; Ustanova za predškolski odgoj DV 

"LIRA" Slavonski Brod (2178/01-32), dodaje nova 

Na temelju članka 5. Pravilnika o brojčana oznaka koja glasi: 

jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i 

brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM 

(Narodne novine br. 38/88 i 75/93), župan Brodsko- BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE d.o.o. - 

posavske županije, donio je 2178/01-33

RJEŠENJE 

Članak 2. 

o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih 

oznaka za obavljanje poslova iz samoupravnog Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

djelokruga Županije, gradova i općina objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

 na području Brodsko-posavske županije posavske županije“. 

KLASA:035-02/15-01/02

Članak 1. URBROJ: 2178/1-11-01-15-1

Slavonski Brod, 1. rujna 2015. 

Ovim Rješenjem dopunjuje se Rješenje o 

utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje poslova ŽUPAN 

iz samoupravnog djelokruga Županije, gradova i Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

općina na području Brodsko-posavske županije, 

KLASA:035-02/15-01/01, URBROJ: 2178/1-11-
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OPĆINA  BUKOVLJE

44. „Za obračun plaće službenika i namještenika, a 

prema složenosti poslova radnog mjesta, u 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u primjenjuju se sljedeći koeficijenti:

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 28/10.) i čl. 25. Statuta općine 1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1,6

Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 2. Viši računovodstveni referent  -  1,2

županije“ 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13.) 3. Administrativni tajnik – 1,00

Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 13. 3. Komunalni redar  - 1,0“

sjednici održanoj dana 27. kolovoza   2015.godine 

donosi

Članak 2.

ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu danom 

o izmjeni i dopuni Odluke o plaći službenika i donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Brodsko-posavske županije“.

općine Bukovlje

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BUKOVLJE

Članak 1.

KLASA: 021-05/15-01/19

Članak 3. Odluke o plaći službenika i URBROJ: 2178/25-02-15-1

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Bukovlje, 27. kolovoza 2015. godine

općine Bukovlje ( „Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj 4/2014 i 11/2015) mijenja PREDSJEDNIK

se i glasi: OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević inž. građ., v.r.
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45. 46.

Na temelju članka 14.  stavka 7. Zakona o Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i 

regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

novine RH br. 147/14) i članka 25. Statuta općine novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 25. Statuta 

županije“ br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13) općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-

Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 13. posavske županije”, broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 

sjednici, održanoj 27. kolovoza 2015. godine, 8/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama 

donosi (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o 

financijskom poslovanju i računovodstvu 

ODLUKU neprofitnih organizacija – nastavno Zakon 

(“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o 

o  pristupanju  urbanom  području kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

Slavonski  Brod ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 

dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba 

Članak 1. (“Narodne novine” broj  26/15), Općinsko vijeće 

općine Bukovlje na svojoj 13. sjednici održanoj 

Daje se suglasnost općine Bukovlje o dana 27. kolovoza donosi

pristupanju urbanom području Slavonski Brod.

PRAVILNIK

Članak 2. o financiranju javnih potreba općine Bukovlje 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku I OPĆE ODREDBE

Brodsko-posavske županije“.

Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BUKOVLJE  Ovim se Pravilnikom utvrðuju kriteriji, 

mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava 

KLASA:021-05/15-01/21 Proračuna općine Bukovlje udrugama čije 

URBROJ: 2178/25-02-15-1 aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i 

Bukovlje, 27. kolovoza 2015.g. ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih 

strateškim i planskim dokumentima općine 

PREDSJEDNIK Bukovlje (u daljnjem tekstu općina).

OPĆINSKOG VIJEĆA  Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na 

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r. udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u 

odnosu na druge organizacije civilnog društva 

(zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i 

druge neprofitne organizacije), kada su one, u skladu 

s uvjetima javnog natječaja ili poziva za financiranje 

programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, 

odnosno partneri.

 Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na 

financiranje programa i projekata ustanova čiji je 

osnivač ili suosnivač općina. Iznosi financiranja tih 
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programa i projekata bit će definirani od strane davanja prema državnom proračunu i proračunima 

Općinskog vijeća općine Bukovlje kroz Proračun jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe 

općine i program javnih potreba. ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa 

ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije 

izrečena pravomoćna osuda za kaznena djela 

Članak 2. odreðena uredbom o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

Općina će pružati financijsku podršku projekata od interesa za opće dobro koje provode 

programima i projektima udruga za zadovoljenje udruge ili uvjetima javnog natječaja ili javnog 

javnih potreba općine Bukovlje, i to u području: poziva.

kulture, sporta i rekreacije, tehničke kulture, 

socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja, te 

ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti Članak 4.

na području općine Bukovlje.

Općina Bukovlje će, prema uvjetima iz Općina Bukovlje će pružati financijsku 

ovog Pravilnika, pružati financijsku podršku podršku višegodišnjim i jednogodišnjim 

jednokratnim, jednodnevnom i višednevnim programima, te projektima udruga pri čemu se:

manifestacijama kulturnog i sportskog karaktera - pod projektom smatra skup 

čije će ostvarenje povećati turističku ponudu općine aktivnosti koje su usmjerene ka ostvarenju zacrtanih 

Bukovlje. ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni 

problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i 

imaju definirane troškove i resurse

Članak 3. - pod programima se smatraju 

kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem 

Potencijalni korisnici financijske podrške iz vremenskom periodu kroz čitav niz različitih 

čl. 2. ovog Pravilnika  mogu biti udruge upisane u aktivnosti čija su struktura i trajanje fleksibilniji. 

Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući Programi mogu biti jednogodišnji ili višegodišnji, a 

registar i u Registar neprofitnih organizacija, koje su općina će natječajima i pozivima poticati izradu 

se svojim statutom opredijelile za obavljanje višegodišnjih programa radi razvoja civilnog 

djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i sektora društva na području općine.

kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u 

suprotnosti s Ustavom i zakonom, a čija temeljna Općina Bukovlje će pružati finacijsku 

svrha nije stjecanje dobiti (u daljnjem tesktu: podršku udrugama i ostalim organizacijama 

korisnik financiranja). civilnog društva za njihove jednodnevne i 

Korisnik financiranja mora uredno višednevne manifestacije koje predstavljaju 

ispunjavati obveze iz svih prethodno zaključenih aktivnosti koje iste provode sa ciljem davanja 

ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom dodatne ponude na području općine, a mogu biti 

svaka prijava za financiranje novog projekta iz sportske, socijalne, humanitarne, gastronomske i 

javnog izvora na javni natječaj bit će odbijena iz druge naravi kao i graðanske inicijative pod koje 

formalnih razloga, sukladno uvjetima koje propisuje spada skup aktivnosti koje sa ciljem rješavanja 

općinski načelnik općine Bukovlje u samom uočenog problema na dijelu ili na cijelom području 

Javnom natječaju (u daljnjem tekstu: općinski općine, osmisli i provodi dio graðana općine 

načelnik). okupljen u udrugu, školu i drugu organizaciju 

Korisnik financiranja mora uredno civilnog društva, u pravilu komunalnog ili 

podnositi sva izvješća općini i drugim institucijama. humanitarnog karaktera, a cilj im je podizanje razine 

Korisnik financiranja mora uredno kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje 

ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za socijalno i aktivnog graðanstva i korištenja lokalnih kapaciteta.

zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te druga 
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Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja Članak 9.

financiranja

Imajući u vidu raspoloživi iznos 

Članak 5. financijskih sredstava planiranih u Proračunu 

općine, namijenjen za zadovoljenje dijela javnih 

Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u potreba kroz dodjelu putem natječaja udrugama, 

postupcima dodjele sredstava za financiranje općina će unaprijed predvidjeti financijski okvir 

projekata u područjima iz čl.2. ovog Pravilnika dodjele financijskih sredstava udrugama po 

nadležan je Jedinstveni upravni odjel općine objavljenom natječaju, koji obuhvaća: 

Bukovlje sukladno Pravilniku o unutarnjem redu, · ukupan  i znos  raspo lož iv ih  
Povjerenstvo za  za jednokratnu dodjelu financijske sredstava, 
podrške iz čl. 12. ovog Pravilnika, te Povjerenstvo · iznose predviđene za pojedina 
za pripremu i provedbu javnog natječaja iz članka programska područja (djelatnosti) ako će se 
14. ovog Pravilnika. natječaji raspisivati za više programskih područja, te

· najniži i najviši iznos pojedinačnih 

ugovora o dodjeli financijskih sredstava.
Članak 6.

Općina će, prije objave javnog poziva ili II JAVNI  NATJEČAJ
natječaja, izraditi obrasce natječajne dokumentacije 

temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje Članak 10.
programe ili projekte.

 Financiranje programa i projekata u 

područjima navedenim u čl. 2. ovog Pravilnika 
Članak 7. provodi se putem Javnog natječaja kojeg raspisuje 

općinski načelnik, a čime se osigurava 
Općina će pri financiranju programa i transparentnost dodjele financijskih sredstava.

projekata primjenjivati osnovne standarde Općinski načelnik raspisuje Javni natječaj 
planiranja i provedbe financiranja, odnosno najmanje jednom godišnje za prikupljanje prijava. 
praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, Javnim natječajem odreðuju se područja 
definirane Uredbom. financiranja, natječajna dokumentacija,  rokovi i 

uvjeti za podnošenje prijava i sklapanja ugovora o 

korištenju financijske podrške, upute za prijavitelje 
Članak 8. s pripadajućim obrascima, obveze korisnika 

financiranja o podnošenju izvješća u vezi utroška 
(1) općina neće financirati programe i dobivenih sredstava i dr.

projekte organizacija, te manifestacije i graðanske Prijave se  podnose  do  roka  utvrđenog  
inicijative koji se financiraju po posebnim Javnim natječajem, koji ne može biti kraći od 30 
propisima, vjerskih i političkih organizacija te dana od datuma objave natječaja, preporučeno 
organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik), 
uvjete propisane ovim Pravilnikom, odnosno uz napomenu (npr. naziv natječaja).
svakim pojedinačno raspisanim pozivom i Svi obrasci propisani javnim natječajem 
natječajem. trebaju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za 

(2) općina neće iz Proračuna općine zastupanje i ovjereni službenim pečatom i 
financirati aktivnosti udruga koje se sukladno dostavljeni u izvorniku.   
Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju Sva komunikacija između korisnika 
gospodarskom djelatnošću udruga. financiranja i općine obavlja se isključivo pisanim 
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putem, preporučenom poštom s povratnicom ili dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih 

predajom na urudžbeni zapisnik. sredstava planiranih u Proračunu za financiranje 

svih programa i projekata udruga.

Članak 11. Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu 

financijske podrške iz st. 1. ovog članka ima 3 člana, 

 Natječaj sa cjelokupnom natječajnom a imenuje ih općinski načelnik.

dokumentacijom objavljuje se na mrežnim  O zahtjevu potencijalnog korisnika 

stranicama općine, a obavijest o objavljenom financijske podrške Povjerenstvo iz stavka 2. ovog 

natječaju i na mrežnim stranicama Ureda za udruge članka daje svoje mišljenje općinskom načelniku 

Vlade Republike Hrvatske. koji temeljem tog mišljenja donosi Odluku o 

Obavijest o objavljenom natječaju može se jednokratnoj dodijeli financijske podrške.

objaviti i u dnevnim glasilima, na društvenim Temeljem odluke općinskog načelnika iz st. 

mrežama i slanjem elektroničke pošte na 3. ovog članka općinski načelnik s korisnikom 

odgovarajuće adrese. financijske podrške potpisuje ugovor o izravnoj 

dodijeli financijskih sredstava.

Članak 12.

Članak 13.

Financijska sredstva Proračuna općine 

dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno Natječaj za podnošenje prijedloga projekta 

izravno, samo u iznimnim slučajevima: ili programa bit će otvoren najmanje 30 dana od 

datuma objave.· kada nepredviðeni dogaðaji  
Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili obvezuju davatelja financijskih sredstava da u 

programa, donošenja odluke o financiranju suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima  u 
projekata ili programa i vrijeme potpisivanja kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu 
ugovora s udrugama čiji su  projekti ili programi proceduru i problem je moguće riješiti samo 
prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku izravnom dodjelom bespovratnih financijskih 
od 45 dana, računajući od zadnjeg dana  za dostavu  sredstava,
prijava programa ili projekta.· kada se financijska sredstva 

dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju 

isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili 
Članak 14.zemljopisnog područja za koje se financijska 

sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija 
Po isteku roka za podnošenje prijava na operativno sposobna za rad na području djelovanja 

natječaj, Povjerenstvo za pripremu i provedbu i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane 
natječaja (u daljnjem tekstu: “Povjerenstvo”) aktivnosti provode,
pristupit će postupku ocjene ispunjavanja · kada se financijska sredstva 
propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a sukladno dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim 
odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.propisom  ili aktom  dodijeljene odreðene javne 

Povjerenstvo se sastoji od 3 člana, s tim da je ovlasti  (Crveni križ i dr.),
jedan član iz reda službenika općine Bukovlje, jedan · k a d a  s e  p r e m a  m i š l j e n j u  
iz Općinskog vijeća općine Bukovlje, a jedan je 

Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijske 
vanjski suradnik.

podrške, jednokratno dodjeljuju financijska 
Članove Povjerenstva imenuje općinski 

sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz 
načelnik. 

opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u 
Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati 

godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako 
izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.
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Imena članova Povjerenstva smatraju se Članak 17.

poslovnom tajnom općine Bukovlje, te se u tom 

dijelu postupka primjenjuju odredbe o tajnosti U s lučaju  promjene podataka iz  

podataka. prijave/zahtjeva (naziv, adresa, ime banke i broj 

Samo potpuna i na vrijeme dostavljena žiro-računa, ime, prezime i OIB odgovorne osobe), 

prijava za dodjelu financijske podrške ulazi u korisnik financiranja se obvezuje dostaviti ažurirane 

postupak kontrole ispunjavaja formalnih uvjeta podatke i dokaze u roku od 8 dana od dana nastanka 

natječaja. promjene.

Članak 15. Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i 

javna objava rezultata

U postupku provjere ispunjavanja 

formalnih uvjeta natječaja provjerava se: Članak 18.

Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijave · je li prijava dostavljena na pravi 
koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno natječaj ili javni poziv u zadanome roku
kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje, · je li zatraženi iznos sredstava unutar 
te daje prijedlog općinskom načelniku za financijskih pragova postavljenih u natječaju ili 
odobravanje financijskih sredstava za programe ili javnom pozivu
projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, · ako je primjenjivo, je li lokacija 
odlučuje općinski načelnik.provedbe projekta prihvatljiva

· ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj 

i partner prihvatljivi sukladno uputama za 
Članak 19.

prijavitelje natječaja

· jesu li dostavljeni, potpisani i 
Nakon administrativne kontrole svih prijava 

ovjereni svi obvezni obrasci, te
i zahtjeva vrši se njihovo bodovanje. 

· jesu li ispunjeni drugi formalni 

uvjeti natječaja. Općina Bukovlje će prijavljene programe i 

projekte vrednovati temeljem sljedećih kriterija: 

relevantnost programa i projekta za općinu 
Članak 16. Bukovlje, financijska i operativna sposobnost 

korisnika financiranja, odnos troškova i očekivanih 
(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz rezultata, utjecaj na razvoj lokalne zajednice, 

razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj umrežavanje, partnerstvo i volonterstvo, vidljivost 
činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše programa/projekta i ostali kriteriji, koji će svakim 
osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega pojedinim javnim natječajem za svako zasebno 
imaju pravo u narednih osam dana od dana prijema područje financiranja biti točno definirani s 
obavijesti, podnijeti prigovor općinskom načelniku određenim brojem bodova za svaki od kriterija. 
koji će u roku od osam dana od primitka prigovora 

odlučiti o istome.

(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od 

strane općinskog načelnika, prijava će biti upućena u 

daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja 

prigovora prijava će biti odbijena.
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Relevantnost programa i projekta broj bodova Ovi bodovi se množe sa 
2 zbog dodatna važnosti 

za općinu 

Ukupan broj 
bodova 

1.Provedba programa/projekta će 
dovesti do zadovoljenja ciljeva iz 
strateških i razvojnih dokumenata, 
odnosno poziva za prijedloge 

1-5  x 2  

2.Program/projekt odražava analizu 
problema, daje kvalitetno i izvedivo 
rješenje i ostvariv je u odnosu na ciljeve 
i očekivane rezultate 

1-5 x 2  

3.Jasno su definirani i strateški odabrani 
sudionici (krajnji korisnici, ciljne 
skupine, njihove potrebe su jasno 
definirane i projektni prijedlog se bavi 
tim problemima) 

1-5   

4.Prijedlog uključuje specifične 
elemente s dodanom vrijednošću kao što 
su: zaštita okoliša, promocija 
ravnopravnosti spolova, potreba osoba s 
invaliditetom, prava nacionalnih 
manjina i sl 

1-5   

Financijska i operativna sposobnosti    

5.Podnositelji (i partneri – ako je 
primjenjivo) imaju dovoljno iskustva u 
upravljanju programima i projektima, 
dovoljnu tehnicku strucnost i 
upraviteljsku sposobnost 

1-5   

6. Korisnici imaju stabilne izvore 
financiranja i ostvaruju financiranja i iz 
drugih izvora (ostali proračuni, donacije, 
članarine i sl.) u približno jednakoj ili 
većoj mjeri u odnosu na iznos zatražen 
od općine Bukovlje 

1-5   

Odnos troškova i očekivanih rezultata    

7. Troškovi u financijskom planu 
programa/projekta realno su iskazani 

1-5   

8. Stavke Proračuna povezane su s 
prijavljenim aktivnostima 

1-5   

Utjecaj na razvoj lokalne zajednice, 
umrežavanje, partnerstvo i 
volonterstvo 

   

9. Program/projekt je usmjeren na 
zadovoljenje potreba, u većoj mjeri 
građana općine Bukovlje 

1-5 x 2  

10. Program/projekt će potaknuti 
promjene i moći će riješiti problem u 
lokalnoj zajednici 

1-5   
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11. Šira zajednica/volonteri će biti 
uključeni u program/projekt 

1-5   

12. Program/projekt će biti realiziran u 
partnerstvu koje je relevantno za javni 
poziv i predloženi program/projekt 

1-5   

Vidljivost programa/projekta    

13. Programom/projektom je dovoljno 
kvalitetno prikazan medijski plan i 
promocija aktivnosti 

1-5   

Ostalo    

14. Program/projekt je većim dijelom 
usmjeren na rad s djecom i mladima 

1-5   

15. Programom/projektom se promovira 
općina Bukovlje u zemlji i inozemstvu 

1-5   

16. Masovnost članova udruge na dan 
31.12. godine koja prethodi godini za 
koju se raspisuje natječaj:  

1. do 10 članova 

2. od 11-30 

3. od 31-50 

4. od 51-100 

5. od 101 na dalje  

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

  

17. Vrijeme djelovanja udruge: 

Od 1-5 godine 

Od 5-10 godina 

Od 10-15 godina 

Od 15-20godina 

Od 20 godina i dulje 

 

1 

2 

3 

4 

5 

  

18. Organizacija manifestacija 
(takmičenja, sajmova, tribina, 
predavanja i sl.) tijekom  godine  koja   
su značajna za  općinu Bukovlje,  a u 
koju   je uključeno: 

 

Do 10 osoba 

Od 11 do 50 

Od 51 do 100 osoba 

Od 101 do 200 osoba 

Od 201 osobe i više 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

  

19. Nastupi i natjecanja    

Na  opcinskom  nivou        

Na županijskom nivou   

Na  državnom  nivou           
Inozemna  gostovanja    
           

1 

2 

3 

4 

  

    

Maksimalan broj bodova     
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 (2) Za  svaki od  propisanih  kriterija, za koji je to (2) općina će u roku od 8 dana od donošenja odluke o 

moguće,  podnositelj zahtjeva  uz  prijavu na javni dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge čiji 

natječaj dostavlja i odgovarajuće dokaze projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje 

(primjerice: izvadak iz odgovarajućeg registra s o razlozima ne financiranja njihova projekta ili 

podacima o sjedištu, datumu osnivanja, broju programa uz navoðenje ostvarenog broja bodova po 

članova i sl.). pojedinim kategorijama ocjenjivanja.

(3) Uvjerenje o nevoðenju kaznenog postupka 

protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i Sklapanje ugovora o financiranju programa ili 

voditelja programa ili projekta prijavitelj dostavlja projekata 

prije potpisivanja ugovora, te isto ne smije biti 

starije od 6 mjeseci. Članak 21.

Potvrda o nepostojanju poreznog duga dostavlja se 

prije potpisivanja ugovora, te ista ne smije biti starija (1) Sa svim udrugama kojima su odobrena 

od 30 dana. financijska sredstva općina će potpisati ugovor o 

financiranju programa ili projekata najkasnije 30 

(4) Povjerenstvo može izvršiti provjeru podataka iz dana od dana donošenja odluke o financiranju.

prijave na terenu i uvidom u  dokumentaciju  (2 Temeljem sklopljenog ugovora iz st. 1. ovog 

podnositelja zahtjeva.  Odluka Povjerenstva je članka, općina će izvršiti isplatu financijske podrške 

konačna. na račun korisnika financiranja u rokovima i 

dinamici isplate utvrðenim ugovorom.

(5) Podnositelj zahtjeva kod podnošenja prijave (3) Ugovorom će se utvrditi i visina financijske 

dokaze prema kojima se vrši  bodovanje  prilaže  podrške koja se pruža, predmet ugovora, vrijeme 

prema  stanju na dan 31. 12. godine koja prethodi trajanja financijske podrške, oblici financijskog 

godini za koju se prijava za financiranje podnosi. jamstva za iznos odobrenih sredstava (kod 

(6) Broj bodova za pojedinog korisnika financiranja specifičnih oblika podrške), način izvještavanja o 

izračunava se na način da svaki član Povjerenstva provedbi programa/projekata i utrošku odobrenih 

ocjenjuje podnesenu prijavu u skladu s ovim sredstava, postupak za povrat neutrošenih ili 

Pravilnikom propisanim rasponom bodova, zatim se nenamjenski utrošenih sredstava, odredbe o 

zbroje ocjene svih članova Povjerenstva, te se razlozima za otkaz i raskid ugovora kao i razlozi i 

podijele s ukupnim brojem članova Povjerenstva i način eventualnih izmjena i dopuna ugovora, te 

na taj način se dobije konačna prosječna ocjena koja druge pojedinosti relevantne za sam ugovor.

predstavlja ukupno  ostvareni  broj bodova.

(7) Temeljem provedene procjene prijava koje su 

zadovoljile propisane uvjete natječaja/poziva, Prigovor na odluku o dodjeli financijskih 

Povjerenstvo će izraditi rang listu odabranih i sredstava

odbačenih projekata prema ostvarenim bodovima.

Članak 22.

Članak 20. Udrugama kojima nisu odobrena financijska 

sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana 

(1) Nakon donošenja odluke o programima od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima 

ili projektima kojima su odobrena financijska natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog 

sredstva, općina će na svojim internetskim programa ili projekta uz pravo općine Bukovlje da 

stranicama objaviti rezultate natječaja s podacima o zaštiti tajnost podataka o osobama koje su 

udrugama, programima ili projektima kojima su ocjenjivale program ili projekt. 

odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava 

financiranja.
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Članak 23. pratiti provedbu financiranih programa ili projekata 

udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o 

Općina Bukovlje će udrugama koje su nezadovoljne fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom 

odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti poslovanju i  računovodstvu neprofi tnih 

pravo na prigovor. organizacija, uredbi, ovom Pravilniku i drugim 

pozitivnim propisima. 

Članak 24.

Članak 27.
(1) Prigovor se može podnijeti isključivo na 

natječajni postupak, te eventualno na bodovanje Praćenje će se vršiti na dva načina: 
nekog kriterija, ukoliko udruga smatra da je u prijavi odobravanjem opisnih i financijskih izvješća  
dostavila dovoljno argumenata za drugačije korisnika sredstava, te kontrolom “na licu mjesta”
bodovanje. od strane službenika Jedinstvenog upravnog odjela 
(2) Prigovor se ne može podnijeti na odluku o općine, u dogovoru s korisnikom financiranja oko 
neodobravanju sredstava ili na visinu dodijeljenih usklađivanja termina „na licu mjesta“ s korisnikom 
sredstava. financiranja.
 

Članak 25. Članak 28.

(1) Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom Izvješća koja je korisnik financiranja dužan 
odjelu općine Bukovlje u pisanom obliku, dostaviti na propisanim obrascima i u rokovima 
preporučeno poštom, u roku od 8 dana od dana propisanim ugovorom o financiranju su opisno i 
dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a financijsko izvješće. 
odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice 

donosi općinski načelnik.

(2 ) Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam Članak 29.
dana od dana primitka prigovora.

(3) Prigovor ne odgaða izvršenje odluke i daljnju (1) Izvješća se podnose na za to definiranim 
provedbu natječajnog postupka. obrascima.
(4) Odluka općinskog načelnika je konačna, osim (2) Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni 
ukoliko se prigovor prihvati, u tom slučaju materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, 
ponovno se provodi procjena. fotografije, potpisne liste, izraðeni materijali i drugi 
(5) Postupak dodjele financijskih sredstava materijali koji mogu poslužiti kao dokaz da je 
udrugama je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni korisnik proveo predviðene i financirane aktivnosti.
postupak, te se na postupak prigovora ne (3) U financijskom izvještaju navode se cjelokupni 
primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u troškovi programa, projekta ili inicijative, neovisno 
upravnom postupku, nego se postupak utvrðuje o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se 
ovim Pravilnikom. dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz 

sredstava općine (preslici faktura, ugovora o  radu, 

ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s 
Članak 26. obračunima istih), te dokazi o plaćanju istih (preslik 

naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).
Općina Bukovlje će u suradnji s korisnikom 

financiranja, sa ciljem poštovanja načela 

transparentnosti trošenja proračunskog novca i 

mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva 

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 1630



Zabrana dvostrukog financiranja utvrðenog Proračunom i Ugovorom. 

(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su 

Članak 30. korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i 

opravdanih troškova u realizaciji programa 

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili utvrðenog ugovorom.

projekta općina Bukovlje neće odobriti financijsku (3) Svako odstupanje od Proračuna bez prethodnog 

podršku za aktivnosti koje se već financiraju iz odobrenja općinskog načelnika općine smatrat će se 

javnih izvora i po posebnim propisima - kada je u nenamjenskim trošenjem sredstava.

pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom (4) Ovisno o vrsti programa i projekta koji se 

području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako provodi ,  s l jedeć i  t roškovi  se  smatra ju  

se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više prihvatljivima, te mogu biti financirani iz Proračuna 

različitih izvora. općine:

- troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili 

Članak 31. projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za 

plaće, te porezima i doprinosima iz plaće i drugim 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao troškovima vezanim uz plaću i naknade; plaće, 

korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće naknade i troškovi trebaju biti u skladu s onima koje 

kriterije: imaju djelatnici davatelja financijskih sredstava iste 

stručne spreme, razine odgovornosti, stručnosti i · nastali su za vrijeme razdoblja provedbe 
složenosti poslova usporedivih s poslovima programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim 
izvoditelja iz udruge i njenih partnera koji su troškova koji se odnose na završne izvještaje, 
predviđeni programom ili projektom, odnosno u troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni 
skladu s prosječnim plaćama u Republici Hrvatskoj su do datuma odobravanja završnog izvještaja. 
u sličnim djelatnostima. Plaće i naknade (honorari) Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove 
ne smiju prelaziti one koji su aktualni na tržištu, mogu započeti prije početka provedbenog 
osim ako to nije opravdano dokazivanjem razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije 
neophodnosti za provedbu programa ili projekta,prvog dana razdoblja provedbe ugovora;

· moraju biti  navedeni u ukupnom 
– putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i predviđenom proračunu projekta ili programa,
druge osobe koje sudjeluju u programu ili projektu, · nužni su za provođenje programa ili 
pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini projekta koji je predmetom dodjele financijskih 
iznosa za takve naknade za korisnike koji se sredstava,
financiraju iz sredstava Državnog proračuna,· mogu biti identificirani i provjereni i koji su 

računovodstveno evidentirani kod korisnika 
– troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i 

financiranja prema važećim propisima o 
materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih 

računovodstvu neprofitnih organizacija,
isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga 

· trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni 
pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama,

sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, 

osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.
– troškovi uredskog, stručnog i ostalog potrošnog 

materijala nepohodnog za realizaciju programa ili 

projekta,
Članak 32.

– troškovi podugovaranja,
(1) Odobrena sredstva financijske podrške korisnik 

je dužan utrošiti isključivo za realizaciju 
– administrativni troškovi,

programa/projekta/manifestacije/inicijative 
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- troškovi prehrane sudionika manifestacije i redovite račune vezane uz provoðenje projekta ili 

programa koristeći odgovarajuće računovodstvene 

– troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva sustave sukladno  propisima o računovodstvu 

ugovora, uključujući troškove financijskih usluga neprofitnih organizacija. 

(2) Računi i troškovi vezani uz projekt ili program 

- neizravni troškovi kao što su: energija, moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se 

voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani 

i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani 

provedbom programa, u maksimalnom iznosu do uz projekt ili program mogu lako identificirati i 

25% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz prat i t i  do i  unutar  računovodstvenih i  

Proračuna općine. knjigovodstvenih sustava udruge. 

Neprihvatljivi troškovi

Članak 35.

Članak 33.

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti 

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa davatelju financijskih sredstava, inspektorima 

smatraju se: proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim 

vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno · dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili 
uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili dugova;
putem kontrola na licu mjesta, provoðenje projekta · dospjele kamate;
ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju · stavke koje se već financiraju iz javnih 
prateće dokumentacije za račune, računovodstvene izvora;
dokumente i sve ostale dokumente relevantne za · kupovina zemljišta ili graðevina, osim kada 
financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od 

je to nužno za izravno provoðenje projekta/ 
sedam godina nakon završne isplate. 

programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na 

udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku 
Povrat sredstava

projekta/programa;

· gubici na tečajnim razlikama;
Članak 36.

· zajmovi trećim stranama.

· troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih Općina će od korisnika financiranja u pisanom 
pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu 
pregovaranje s općinskim načelnikom dio tih odobrene financijske podrške u slučaju kada utvrdi 
troškova može priznati kao prihvatljiv trošak), da korisnik financiranja: 
· troškovi smještaja (osim u slučaju · nije realizirao program ili projekt utvrðen 
višednevnih i meðunarodnih programa ili u Proračunom i ugovorom,
iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s · nije utrošio sva odobrena sredstva,
općinskim načelnikom općine Bukovlje dio tih · sredstva nije koristio namjenski,
troškova može priznati kao prihvatljiv trošak).

· iz neopravdanih razloga nije podnio 

izvješće u propisanom roku.

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od 

strane korisnika financiranja
Članak 37.

Članak 34.
(1) Korisnik financiranja će općini, najkasnije u 

roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno 
(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne 
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uputama davatelja financijskih sredstava da to učini OPĆINSKO VIJEĆE 

vratiti sve iznose uplaćene preko utvrðenog OPĆINE BUKOVLJE

konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva, te 

nenamjenski utrošena sredstva. KLASA: 021-05/15-01/20

(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je URBROJ: 2178/25-02-15-01

utvrdila općina, općina će povećati dospjele iznose U Bukovlje, 27. kolovoza 2015.g.

dodavanjem zatezne kamate.

(3) Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju Predsjednik Općinskog vijeća 

financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.

potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema 

općini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka 

da se dogovore o plaćanju u ratama. 

Članak 38. 47.

(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati 

sredstava općini, općina Bukovlje donijet će odluku Te m e l j e m  č l a n k a  1 0 .  Z a k o n a  o  

da u narednom periodu prijave koje na natječaj službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

pristignu od strane tog prijavitelja ne uzme u područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

razmatranje. novine", broj 86/08 i 61/11) i članka 40. e Statuta 

(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-

u natječaju. posavske županije“ broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 

08/13) općinski načelnik općine Bukovlje dana 22. 

srpnja 2015. godine donosi

Završne odredbe

ODLUKU 

Članak 39.

o izmjenama i dopunama Plana prijema u 

Odredbe natječajne dokumentacije vezane za službu u Jedinstveni upravni odjel općine 

financiranje udruga sredstvima Proračuna općine Bukovlje za 2015. godinu

koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u I izmjene

suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i 

Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su Članak 1.

ih definirale odredbe tih akata.

Članak II Plana prijema u službu u Jedinstveni 

Članak 40. upravni odjel općine Bukovlje za 2015.g. („Službeni 

vjesnik Brodsko – posavske županije broj: 1/2015) 

Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na udruge koje se mijenja se i glasi:

financiraju temeljem posebnih zakona (dobrovoljna 

vatrogasna društva, Crveni križ i dr.). „II

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 

Članak 41. Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje, 

potreban broj službenika i namještenika na 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana neodređeno vrijeme za 2015. godinu utvrđuje se 

objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko- kako slijedi:

posavske županije”.
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Članak 2. „IV

Članak III Plana prijema u službu u 

Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje za Na dan 31. srpnja 2015. godine utvrđuje se 

2015.g. („Službeni vjesnik Brodsko – posavske da u Jedinstvenom upravnom odjelu postoje 

županije“ broj: 1/2015) mijenja se i glasi: nepopunjena slijedeća radna mjesta: 

- Administrativni tajnik – 1  izvršitelj

„III - Financijsko-računovodstveni referent – 1 

izvršitelj
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu - Komunalni redar – 1 izvršitelj.“

Jedinstvenog upravnog odjela općine Bukovlje 

(KLASA:023-05/15-01/08, URBROJ:2178/25-01-

15-1 od 2. veljače 2015.g. i Odluci o izmjenama i Članak 4.
dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 

Jedinstvenog Upravnog odjela općine Bukovlje,  Ova Odluka o izmjenama i dopunama Plana 
KLASA:023-05/15-01/08, URBROJ:2178/25-01- prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel općine 
15-3 od 29. lipnja 2015.g.) i utvrđivanju radnih Bukovlje za 2015. godinu stupa na snagu danom 
mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Bukovlje predviđeno je ukupno 4 radna mjesta.“ Brodsko-posavske županije”. 

KLASA: 023-05/15-01/02
Članak 3. URBROJ: 2178/25-01-15-02

Bukovlje 22. srpnja 2015. godine
Članak IV Plana prijema u službu u 

Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje za Općinski načelnik
2015.g. („Službeni vjesnik Brodsko – posavske Davor Petrik, v.r.
županije“ broj: 1/2015) mijenja se i glasi:

 
 

Naziv radnog mjesta  
 

 
Broj 

sistematiziranih 
radnih mjesta  

 
Stanje 

popunjenosti 
radnih mjesta  

 
Potreban broj 

službenika/ 
namještenika na 

neodreðeno vrijeme 

 
Ukupno  

planirano  

 
Procelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela  
(magistar struke ili 
strucni specijalist 
pravnog  smjera)  

 
1  

 
1  

 
1  

 
1  

 
Administrativni tajnik  

 

 
1  

 
0  

 
1  

 
1  

 
Financijsko – 

racunovodstveni referent  

 
1  

 
0  

 
1  

 
1  

Referent- Komunalni 
redar (srednja stručna 
sprema IV stupnja) 

 
1  

 
0  

 
1  

 
1  

UKUPNO 
 

4  
 

1  4  4  
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48. Članak 1.

Članak II Plana prijema u službu u 

Teme l j em č l anka  10 .  Zakona  o  Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje za 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 2015.g. („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne županije“ broj: 1/2015) mijenja se i glasi:

novine", broj 86/08 i 61/11) i članka 40. e Statuta 

općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko- „II

posavske županije“ broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 

08/13) općinski načelnik općine Bukovlje dana 17. Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 

kolovoza  2015. godine donosi Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje, 

potreban broj službenika i namještenika na 

ODLUKU neodređeno vrijeme za 2015. godinu utvrđuje se 

kako slijedi:

o izmjenama i dopunama Plana prijema u 

službu u Jedinstveni upravni odjel općine 

bukovlje za 2015. godinu

II izmjene

 
 

Naziv radnog mjesta  
 

 
Broj 

sistematiziranih 
radnih mjesta  

 
Stanje 

popunjenosti 
radnih mjesta  

 
Potreban broj 

službenika/  
namještenika  na 

neodređeno vrijeme  

 
Ukupno  

planirano  

 
Pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela  
(magistar struke ili 
stručni specijalist 
pravnog  smjera)  

 
1  

 
1  

 
1  

 
1  

 
Administrativni tajnik  

 

 
1  

 
0  

 
1  

 
1  

 
Viši  računovodstveni 

referent  

 
1  

 
0  

 
1  

 
1  

Referent- Komunalni 
redar (srednja stručna 

sprema  IV stupnja)  

 
1  

 
0  

 
1  

 
1  

UKUPNO  
 

4  
 

1  4  4  
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Članak 2. prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel općine 

Bukovlje za 2015. godinu stupa na snagu danom 

Članak III Plana prijema u službu u donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 

Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje za Brodsko-posavske županije”. 

2015.g. („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije“ broj: 1/2015) mijenja se i glasi: KLASA: 023-05/15-01/02

URBROJ: 2178/25-01-15-03

Bukovlje 17. kolovoza 2015. godine

„III

Općinski načelnik

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Davor Petrik, v.r.

Jedinstvenog upravnog odjela općine Bukovlje 

(KLASA:023-05/15-01/08, URBROJ:2178/25-01-

15-1 od 02. veljače 2015.g.) i Odluci o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 

Jedinstvenog Upravnog odjela općine  Bukovlje,  

(KLASA:023-05/15-01/08, URBROJ:2178/25-01- 49.

15-3 od 29. lipnja 2015.g.), te Odluci o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 

Jedinstvenog Upravnog odjela općine  Bukovlje ( Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o 

KLASA:023-05/15-01/08, URBROJ:2178/25-01- cestama (''Narodne novine'' br. 84/11, 22/13, 54/13, 

15-3 od 17. kolovoza 2015.g.) i utvrđivanju radnih 148/13i 92/14), članka 15. Zakona o komunalnom 

mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 

Bukovlje predviđeno je ukupno 4 radna mjesta.“ 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), članaka 14. i 16. Odluke o 

Članak 3. obavljanju komunalnih djelatnosti na području 

općine Bukovlje (''Službeni vjesnik Brodsko- 

Članak IV Plana prijema u službu u posavske županije“ br. 5/15.), članka 40 e. Statuta 

Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje za općine Bukovlje (''Službeni vjesnik Brodsko- 

2015.g. („Službeni vjesnik Brodsko – posavske posavske županije“ br.11/01., 04/06., 05/07., 11/09. 

županije broj: 1/2015) mijenja se i glasi: i 08/13.), općinski načelnik općine Bukovlje donosi

ODLUKU

„IV

o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje 

Na dan 17. kolovoza 2015. godine utvrđuje komunalne djelatnosti održavanja 

se da u Jedinstvenom upravnom odjelu općine nerazvrstanih cesta na području općine 

Bukovlje postoje nepopunjena sljedeća radna Bukovlje

mjesta: 

- Administrativni tajnik – 1  izvršitelj

I- Viši računovodstveni referent – 1 izvršitelj

- Komunalni redar – 1 izvršitelj.“
Ovom Odlukom započinje postupak javnog 

natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Članak 4.
Bukovlje, za vrijeme od četiri godine, sukladno 

Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o Ova Odluka o izmjenama i dopunama Plana 
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komunalnim djelatnostima,  a koja se može troškovnika. Ponuditelji određuju cijenu obavljanja 

obavljati na temelju pisanog ugovora. posla na način da u ispunjenom troškovniku u cijenu 

moraju  uračunati i sve eventualne dodatne troškove 

i sav potreban rad i pomoćne radnje, i sve ostalo što 

II je potrebno za izvršenje poslova koji su predmet 

javnog natječaja. Na poziv naručitelja, gospodarski 

Naručitelj: subjekt s kojim će se sklopiti ugovor, mora započeti 

OPĆINA BUKOVLJE, J. Kozarca 20, 35209 s izvršavanjem naloga najkasnije u roku od 24 sata 

Bukovlje, OIB: 90513143012 od trenutka dostave narudžbenice gospodarskom 

Predmet natječaja: subjektu i izvesti radove odmah i u cijelosti u 

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanje najkraćem roku, koji za tu vrstu posla određuje 

nerazvrstanih cesta na području općine Bukovlje pravilo struke, prema vrsti i količini posla sadržanog 

Vrsta i opseg poslova: u narudžbenici. 

Održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Mjesto izvršenje radova: 

Bukovlje. Pod ovim se podrazumijeva: poslovi Područje općine Bukovlje.

redovnog održavanja, sanacije i građenja Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 

nerazvrstanih cesta,  sukladno Odluci o 4 godine od dana potpisa ugovora.

nerazvrstanim cestama (''Službeni vjesnik Brodsko- Uvjeti za odabir ponude: 

posavske županije“ br. 8/15.), te zimsko održavanje Sukladno članku 17. Odluke o obavljanju 

istih, za  razdoblje od četiri (4) godine od dana komunalnih djelatnosti, kriterij odabira je 

zaključivanja Ugovora.  Predmetni radovi i usluge ekonomski najpovoljnija ponuda.

su opisani u troškovniku koji je sastavni dio uputa za Dakle, najpovoljnijom ponudom smatrat će se 

ponuditelje, a trebaju se izvoditi sukladno ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim prema 

pravilnicima, hrvatskim normama, tehničkim sljedećim kriterijima: 

normama ukoliko iste postoje za pojedine stavke 

r.br.  
KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVLJNIJE 

PONUDE  

BROJ 

BODOVA  

1.  najniža ponuđena cijena  60  

2.  reference  30  

3.  kapacitet strojeva i zaposlenika  10  

 U K U P N O  100  
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Sve ponude koje su pristigle u roku, razmatraju se na na iznos od 10.000,00 kuna, s rokom važenja do 

sljedeći način: isteka roka valjanosti ponude (90 dana od dana 

javnog otvaranja). Predmetno jamstvo vratit će se ¾ ponuditelji moraju dokazati sposobnost 
ponuditeljima po izvršnosti odluke o izboru sukladno zahtjevima iz upute za izradu ponuda,
najpovoljnijeg ponuditelja.¾ ponude ponuditelja koje su dokazali 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: sposobnost razmatraju se sukladno gore navedenim 
Za izvedene radove jamstveni rok se određuje kriterijima na sljedeći način: svi podaci koje 
sukladno pravilima struke, odnosno koji je ponuditelj iskazuje u ponudi a odnose se na tražene 
primjeren za vrstu radova kao što je predmet ovog kriterije, unose se u formulu navedenu u uputi za  
natječaja (rok se računa od dana primopredaje izradu ponuda. Bodovi su izraženi u brojevima. 
radova). Izvoditelj je obvezan naručitelju dostaviti, Najpovoljnija je ponuda onog ponuditelja koja je 
zajedno s potpisanim ugovorom, jamstvo za uredno kumulativnom primjenom tri kriterija najpovoljnija 
ispunjenje ugovora u iznosu od 10.000,00 kuna, u odnosu na ostale ponude, a što će u tablici biti 
a u obliku bankarske garancije ili bjanko zadužnice, iskazano s najvećim brojem bodova. 
sve kako je navedeno u uputama za izradu ponuda. Način dokazivanja sposobnosti i isprave koje je 

potrebno priložiti: sukladno uputama za izradu 

ponuda.
IIIAdresa na kojoj se može zatražiti natječajna 

dokumentacija: 
Ponude koje ne sadrže sve dokaze i isprave Upute za izradu ponuda se mogu besplatno preuzeti 

iz upute za izradu ponuda, smatrat će se na službenoj web stranice općine Bukovlje/ u 
nepotpunima, odnosno nepravovaljanima. tajništvu općine Bukovlje, svaki radni dan od 08,00-
Općinsko vijeće općine Bukovlje zadržava pravo ne 12,00 sati, ili putem emaila:
prihvaćanja niti jedne ponude po objavljenom  opcina.bukovlje@gmail.com.
javnom natječaju i pri tome ne snosi nikakvu Rok za dostavu ponuda: 
odgovornost prema ponuditeljima. Sastavni dio ove 10. kolovoza 2015. godine u 10,00 sati bez obzira na 
Odluke o raspisivanju javnog natječaja čini Uputa za način dostave. Nepravodobno pristigle ponude 
izradu ponuda, sa svim njezinim prilozima. Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, već će ih 

zapisnički odbaciti i neotvorene vratiti pošiljatelju.
IVAdresa na koju se šalje ponuda: 

Općina Bukovlje, J. Kozarca 20, 35209 Bukovlje, s 
Ova Odluka stupa na snagu danom napomenom: ''NE   OTVARATI- JAVNI   

donošenja, a objavit će se u ''Službenom vjesniku N AT J E Č A J    Z A   O D R Ž AVA N J E  
Brodsko- posavske županije“.NERAZVRSTANIH CESTA“. 

Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena: 
KLASA: 400-01/15-01/59Hrvatski. 
URBROJ: 2178/25-01-15-1Otvaranje ponuda: 
U Bukovlju, 21. srpnja 2015.g.Ponude će se otvarati 10. kolovoza 2015. godine u 

14,00h. Otvaranje ponuda nije javno.
OPĆINSKI NAČELNIKJamstvo za ozbiljnost ponude: 

Davor Petrik, v.r.Bjanko zadužnica (ovjerena kod javnog bilježnika) 
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OPĆINA  GARČIN

27. II.

Zadužuje se načelnik općine Garčin za provedbu 

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin Rješenja.

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 

09/09 i 5/13) i članka 38. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu („Narodne novine“ br. 39/13, 56/14 i III.

48/15), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 16. 

sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine donosi Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će 

objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-

RJEŠENJE posavske županije“.

o raskidu ugovora o zakupu poljoprivrednog OPĆINA GARČIN

zemljišta u vlasništvu RH OPĆINSKO VIJEĆE

na području općine Garčin br. 47/08

KLASA: 021-01/15-01/122

URBROJ: 2178/06-01-15-01

I. Garčin, 30. srpnja 2015.

Općinsko vijeće općine Garčin donosi Rješenje o PREDSJEDNIK 

raskidu Ugovora o zakupu poljoprivrednog OPĆINSKOG VIJEĆA

zemljišta broj 47/08, na koji je Županijsko državno Mato Jerković, v.r.

odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje Broj: M-DO-

101/09-8 od 18. rujna 2009., a u skladu s točkom VII. 

Ugovora o zakupu. 
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28. 29.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na 

16. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2015. g. donosi 16. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2015. g. donosi

ODLUKU ODLUKU

 o pristupanju urbanom području grada  o visini plaće općinskog načelnika

Slavonskog Broda

I.

I. Plaću općinskog načelnika čini umnožak 

koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 

Općinsko vijeće donosi Odluku o 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, 

pristupanju urbanom području grada Slavonskog ukupno najviše za 20%.

Broda, a u cilju razvoja područja općine Garčin i  

Brodsko-posavske županije. II.

 

Općinsko vijeće određuje koeficijent i osnovicu za 

II. obračun plaće kako slijedi:

Za provedbu ove Odluke zadužuje se općinski - koeficijent      3,35

načelnik. - osnovica za obračun plaće   3.890,00 kn

III.

IV.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 

Ova Odluka stupa na snagu danom općine Garčin za provedbu ove Odluke.

donošenja, a bit će objavljena u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. IV.

OPĆINSKO VIJEĆE Ova Odluka stupa na snagu danom 

OPĆINE GARČIN donošenja, a bit će objavljena u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 021-01/15-01/123

URBROJ: 2178/06-01-15-01 OPĆINSKO VIJEĆE 

Garčin, 30. srpnja 2015. OPĆINE GARČIN

PREDSJEDNIK  KLASA: 021-01/15-01/124

OPĆINSKOG VIJEĆA URBROJ: 2178/06-01-15-01

Mato Jerković, v.r. Garčin, 30. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.
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30. IV.

Stanje žiro – računa na dan 1.1.2015.g. iznosilo je 

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o 1.160.562,99 kn, a na dan 30.6.2015.g. iznosi 

proračunu («NN» 87/08, 163/12),  i članka 32. 1.293.221,96 kn.

Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko- Stanje blagajne na dan 30.6.2015. g. iznosi 683,02 

posavske županije“ broj 9/09) Općinsko vijeće kn.

općine Garčina na svojoj 16. sjednici održanoj dana 

30. srpnja  2015. g. donijelo je 

V.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ Općina Garčin nije primala niti davala zajmove.

o izvršenju Proračuna općine Garčin za 

razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2015. g. VI.

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2015. g. u 

OPĆI DIO iznosu od 10.000,00 kn nije potrošena.

I.

VII.

Polugodišnjim obračunom Proračuna 

općine Garčin utvrđeni su ostvareni prihodi i primici Stanje potraživanja općine Garčin na dan 

u iznosu od 3.866.645,21 kn. 30.6.2015. g. u ukupnom iznosu od 2.624.184,30 kn 

odnosi se na potraživanja za: 

II. - porez za kuće za odmor    8.516,87 kn

- porez na promet   40.153,50 kn

Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna za - porez na reklame       221,08 kn

2015.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od - porez na tvrtku   97.030,84 kn

3.489.847,98 kn. - spomenička renta              5.035,64 kn

- koncesija za odvoz smeća     7.867,78 kn

- najam poslovnog prostora    80.063,73 kn

III. - zakup poljoprivrednog zemljišta 17.052,47 kn

- komunalni doprinos  233.391,64 kn

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i - komunalna naknada  707.864,24 kn

primitaka i izvršenih rashoda i izdataka čini višak - grijanje   35.907,24 kn

prihoda i primitaka: - plinska mreža – građani   59.897,10 kn

- zemljište         1.250.259,68 kn

Ostvareni prihodi i primici - uredska oprema       500,00 kn

  3.866.645,21 kn - nakn. za nezak. izgrađ. građevine 77.462,83 kn

Izvršeni rashodi i izdaci   - zakup javne površine      160,00 kn

3.489.847,98 kn - zatezne kamate      226,33 kn

Višak prihoda i primitaka - koncesija za odvoz pokojnika         0,37 kn

     376.797,23 kn - priključak vode   2.572,96 kn
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VIII. XI.

Stanje nepodmirenih obveza u iznosu od Polugodišnji izvještaj zajedno s izvještajem 

573.324,32 kn odnosi se na nepodmirene račune o izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin bit 

dobavljačima. će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije».

IX. OPĆINA GARČIN 

OPĆINSKO VIJEĆE

Izvršenje Proračuna po proračunskim 

stavkama vidljivo je iz priložene tabele – Izvještaj o KLASA: 021-01/15-01/117

izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin za URBROJ: 2178/06-01-15-01

razdoblje od  1. siječnja – 30. lipnja 2015.g. Garčin, 30. srpnja 2015.god.

PREDSJEDNIK 

POSEBNI DIO OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.

X.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja sadrži 

rashode i izdatke izvršene po korisnicima i 

nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim 

namjenama.
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22. Članak  3.

Turističke  zajednice  koje  djeluju  na  PPS  
Temeljem  članka  29.  Statuta  općine  destinaciji  su:

Klakar  i  Statutarne  odluke  o  izmjeni  i  dopuni  
Statuta  općine  Klakar  ("Službeni  vjesnik  - Turistička  zajednica  grada  Nove  
Brodsko-posavske  županije"  br.  12/09.  i  6/13.),  Gradiške
Općinsko  vijeće  općine  Klakar  na  18.  sjednici  - Turistička  zajednica  grada  Slavonskog  
održanoj  28.  srpnja  2015.  godine,  donosi Broda

- Turistička  zajednica  grada  Županje
ODLUKU - Turistička  zajednica  općine  Oprisavci  

- Turistička  zajednica  općine  Oriovac.
o  osnivanju  destinacijskog  "PPS Kluba"

Članak  4.
Članak  1.

Sjedište  PPS  kluba  nalazi  se  u  
Naziv  PPS  destinacije  je  "Moja  lijepa  Turstičkom  uredu  Turističke  zajednice  grada  

Slavonija  kraj  Save"  (u  daljnjem  tekstu  PPS Slavonskog  Broda,  Trg  pobjede  28/1,  35000  
Destinacija) Slavonski  Brod.

Članak  2. Članak  5.

Područje  PPS  Destinacije  obuhvaća  grad  Administrativne  poslove  PPS  kluba  
Slavonski  Brod,  grad  Novu  Gradišku,  grad  obavlja  Turistički  ured  Turističke  zajednice  
Županju,  općinu  Babina  Greda,  općinu  Bebrina,  grada  Slavonskog  Broda.
općinu  Bošnjaci,  općinu  Klakar,  općinu  
Oprisavci,  općinu  oriovac  i  općinu  Slavonski  
Šamac. Članak  6.

Općinsko  vijeće  općine  Klakar  izjavljuje  

OPĆINA  KLAKAR
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kako  ovim  putem  prihvaća  Pravila  za osnivanje  i  OPĆINSKO  VIJEĆE
djelovanje  destinacijskog  "PPS  Kluba". OPĆINE  KLAKAR

Klasa  :  021-05/15-01/44
Članak  7. Urbroj:  2178/07-02-15-1

Klakar,  28.  srpnja  2015.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

potpisivanja,  te  će  biti  javno  objavljena  na  Predsjednik
internetskoj  stranici  općine  Klakar: Općinskog  vijeća
www.općinaklakar.hr Vinko  Lucić, ing.str., v.r.
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OPĆINA  OPRISAVCI

33. Temeljem  prijedloga  općinskog  načelnika  
općine  Oprisavci  utvrđuje  se  Plan  prijema  na  
stručno  osposobljavanje  u  Jedinstveni  upravni  

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  odjel  općine  Oprisavci  za  kalendarsku  2015.  
i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (NN  br. godinu  sukladno  Pravilniku  o  unutarnjem  redu  
33/01,  60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, Jedinstvenog  upravnog  odjela  Općinske uprave  
150/11, 144/12 i 19/13)  i  članka  47.  Statuta  općine  Oprisavci  Klasa:023-05/11-01/1,  Urbroj: 
općine  Oprisavci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- 2178/14-01-11-1  od  14. 1. 2011. g.)
posavske  županije"  br. 06/13),  općinski  načelnik  
općine  Oprisavci,  donosi

Članak  2.
PLAN

Za  kalendarsku  2015.  godinu  utvrđuje  se  
prijema  na  stručno  osposobljavanje  u  Plan  prijema  na s tručno  osposobljavanje  u  

Jedinstveni  upravni  odjel  općine  Oprisavci  Jedinstveni  upravni  odjel  općine  oprisavci  prema  
za  2015.  godinu razini  obrazovanja  kako  slijedi:

- na  stručno  osposobljavanje  bez  
Članak  1. zasnivanja  radnog  odnosa  planira  se  u  

2015.  godini  prijem  2  osobe,  od  čega:
P lanom  p r i j ema   na   s t ručno   

osposobljavanje  utvrđuje  se  popis  radnih  mjesta  2 osobe  sa  stečenom  srednjom  stručnom  
u  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  općine  spremom,  IV. s tupanj,  ekonomskog  ili  upravnog  
Oprisavci  uz  broj  izvršitelja  prema  smjera  na  radno  mjesto  administrativni  tajnik -
kvalifikacijskoj  strukturi,  te  broj  osoba  koje  se  referent.
planiraju  primiti  na  stručno  osposobljavanje  bez  
zasnivanja  radnog  odnosa  prema  razini  
obrazovanja.
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Članak  3. u  Jedinstveni  upravni  odjel  općine  Oprisavci  za  
2015.  godinu  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  

Prijem  osoba  na stručno  usavršavanje  bez  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
zasnivanja  radnog  odnosa  provodite  će  se  u  posavske  županije".
suradnji s  Hrvatskim  zavodom  za  zapošljavanje,  
sukladno  odredbama  Uredbe  o  uvjetima  i  načinu  OPĆINSKI  NAČELNIK
izbora  osoba  na  stručno  osposobljavanje  bez  OPĆINE  OPRISAVCI
zasnivanja  radnog  odnosa  u  državnim  tijelima.

Klasa  :  112-01/15-02/03
Plan  prijema  provodit  će  se  ako  su  Urbroj:  2178/14-02-15-1

sredstva  za  pokriće  troškova stručnog  Oprisavci,  7.  srpnja  2015. g.
osposobljavanja  u  cijelosti  osigurana  kod  
nadležne  skužbe  za  zapošljavanje. Općinski  načelnik

Pejo  Kovačević, v.r.

Članak  4.

Plan  prijema  na  stručno  osposobljavanje  
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OPĆINA  ORIOVAC

27. 1. Izmjena granica građevinskih područja na 

području općine Oriovac sukladno novim 

razvojnim potrebama,

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 2. Određivanje izgrađenih, neizgrađenih i 

uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07, 38/09, 55/11, neuređenih dijelova građevinskih  područja 

90/11, 50/12, 80/13 i 153/13), članka 21. Statuta i područja za koje je potrebna izrada UPU-a,

općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko- 3. Usklađivanje naziva građevinskih područja 

posavske županije" br. 10/09 i 7/13) Vijeće općine s nazivima iz Zakona o prostornom 

Oriovac na 10. sjednici održanoj 12. 3.2015.godine, uređenju,

donijelo je 4. Rješavanje pitanja izgradnje doma za starije 

osobe na području općine Oriovac,

ODLUKU 5. Stavljanje oznake za malu HE na rijeci 

Orljavi u K.o. Ciglenik.

o izradi izmjena i dopuna PPUO Oriovac 6. Usklađivanje PPUO-a sa zahtjevima 

Hrvatske agencije za poštu i elektroničke 

telekomunikacije (HAKOM),

Članak 1. 7. Ugrađivanje u PPUO konkretnih zahtjeva 

javnopravnih tijela u vezi infrastrukture 

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna PPUO Oriovac koja se planira na razini PPUO-a,

(dalje u tekstu: Plan sukladno članku 102. Zakona o 8. Planiranje lokacije građevine/a za 

prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 76/2007, gospodarenje otpadom od lokalnog značaja, 

38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13 i 153/13). u vezi s novijom zakonskom regulativom iz 

područja održivog gospodarenja otpadom.

9. Utvrđivanje uvjeta gradnje postrojenja za 

Članak 2. proizvodnju električne i/ili toplinske 

energije koja kao resurse koriste obnovljive 

Izmjenama i dopunama Plana obuhvatit će se izvore energije,

sljedeći sadržaj: 10. Ucrtavanje jednog dijela trasa nerazvrsta-

nih cesta na području općine Oriovac,
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11. Usklađivanje PPUO-a sa zahtjevima zaštite Pravne osobe  iz st.1. ovog članka dužne su osigurati 

prirode. i dostaviti općini zahtjeve (podatke, planske 

smjernice i propisane dokumente) sukladno članku 

Navedene izmjene i dopune ugradit će se na 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku 

odgovarajući način u tekstualni i grafički dio Plana, od 30 dana.

ukoliko ne postoje zapreke u smislu usklađenosti s 

planom šireg područja i zakonskim propisima, što je 

nedvojbeno moguće utvrditi samo neposredno kroz Članak 8.

proces izrade Plana i detaljnu analizu navedenog 

sadržaja. Nacrt prijedloga Plana izradit će se najkasnije u roku 

od 90 dana od primitka eventualno nedostajućih  

podloga i zahtjeva iz članka 7. ove Odluke.

Članak 3.

Osnovni razlog i cilj izrade Izmjena i dopuna PPUO Članak 9.

Oriovac je stvaranje prostorne osnove za očekivani 

pojačani gospodarski, demografski i društveni Izvori financiranja za izradu Plana osiguravaju se iz 

razvoj na području općine, te usklađenje sa Proračuna općine.

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 10.

Članak 4.

Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom 

Za potrebe izrade Plana nije potrebna izrada stručnih upravnom odjelu općine Oriovac.

podloga, odnosno koristit će se stručne podloge iz 

važećeg Plana.

Članak 11.

Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po njezinu 

objavljivanju u «Službenom vjesniku Brodsko-

Stručna rješenja pribavit će se od strane stručnog posavske županije“.

izrađivača Plana.

OPĆINSKO VIJEĆE      

OPĆINE ORIOVAC

Članak 6.

Klasa: 022-01/15-01/33

U okviru izrade Izmjena i dopuna koriste se Urbroj: 2178/10-01-15-1

katastarski planovi i geodetske podloge iz važećeg Oriovac, 12. 3. 2015. godine

Plana.

PREDSJEDNIK VIJEĆA       

OPĆINE ORIOVAC

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

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, 

koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i 

propisani dokumenti) za izradu Prostornog plana iz 

područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji 

će sudjelovati u izradi dostavit će izrađivač Plana.
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OPĆINA
VEKIKA  KOPANICA

16.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03 – 
pročišćeni tekst 82/04, i Uredba 110/04, 38/09,)79/09, 153/09, 49/11, 84/11 I 90/111.) i članka 32. Statuta 
općine Velika Kopanica  ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 9/09)  Općinsko vijeće općine Velika 
Kopanica na 19. sjednici održanoj 24.srpnja, 2015 god. donijelo je:

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
na području općine Velika Kopanica

I

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Velika Kopanica za 2015. godinu 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/2013.) mijenja se u cijelosti i glasi:

I. Održavanje javnih površina - košenje javnih površina u svim  naseljima  općine Velika Kopanica 

OPIS 
 

Plan za 2015.g. + Povećanje 
- Smanjenje 

Novi plan 

Utrošak goriva  (kombi,traktor, kosilice i 
dr.strojevi) 

  50.000,00 0,00   50.000,00 

Ugovor o djelu - bruto    25.000,00 0,00 25.000,00 
Plaće – KOMUNALNI POGON 181.000,00 6.000,00 187.000,00 
Program javnih radova – KOMUNALNI 
POSLOVI 

0,00 146.450,00 146.450,00 

Uređenje parka Velika Kopanica  16.000,00 0,00 16.000,00 
Oprema, strojevi 20.000,00 80.000,00 100.000,00 
Usluge deratizacije i dezinfekcije 50.000,00 0,00 50.000,00 
Za naknadu slivne - vodne naknade 20.000,00 0,00 20.000,00 
Za nabavku materijala  za tek.. i inv. 
održavanje opreme 

  65.000,00 0,00   65.000,00 

Zaštitna oprema     3.000,00 0,00     3.000,00 
UKUPNO: 430.000,00 232.450,00 662.450,00 
 

Potrebna financijska sredstava: 662.450,00 Kn
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, te pomoći
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II. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

OPIS 
 

Plan za 2015.g. + Povećanje 
- Smanjenje 

Novi plan 

Sanacija putova, nasipavanje tucanikom  
 i ugradnja kamena, po potrebi   

220.000,00 0,00 220.000,00   

UKUPNO: 220.000,00 0,00 220.000,00 
 

Potrebna financijska sredstva: 220.000,00 Kn
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

III. Održavanje groblja – mjesna groblja Velika Kopanica, Beravci, Mala Kopanica Divoševci i Kupina

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS 
 

Plan za 2015.g. + Povećanje 
- Smanjenje 

Novi plan 

Košenje groblja i oko groblja (gorivo) 5.000,00 0,00 5.000,00   
UKUPNO: 5.000,00 0,00 5.000,00 
 

Potrebna financijska sredstva: 5.000,00 Kn
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

IV. Održavanje javne rasvjete

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS 
 

Plan za 2015.g. + Povećanje 
- Smanjenje 

Novi plan 

Održavanje javne rasvjete     85.000,00 0,00   85.000,00 
Električna energija za javnu rasvjetu 220.000,00 0,00 220.000,00 
UKUPNO: 305.000,00 0,00 305.000,00 
 

Rok: kontinuirano i prema potrebi.
Potrebna financijska sredstva: 305.000,00 Kn
Izvor financiranja:  Prihodi od posebne namjene

V. Ukupna sred. planirana Programom održavanja kom. infrastrukture u 2015. god.:

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS 
 

Plan za 2015.g. + Povećanje 
- Smanjenje 

Novi plan 

Održavanje javnih površina 430.000,00 232.450,00 662.450,00 
Održavanje nerazvrstanih cesta 220.000,00 0,00 220.000,00 
Održavanje groblja     5.000,00 0,00     5.000,00 
Održavanje javne rasvjete 305.000,00 0,00 305.000,00 
UKUPNO: 960.000,00 232.450,00 1.192.450,00 
 

Sveukupno za Program održavanja kom. infrastrukture 1.192.450,00 Kn
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II

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Programa čini sastavni dio Odluke o izmjeni i dopuni Plana Proračuna 
općine Velika Kopanica za 2015. godinu, a stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije” s primjenom od 1. siječnja 2015. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa: 400-01/15-01/33
Urbroj:2178/12-03-15-03
Vel.Kopanica,  24.srpnja, 2015.   god.

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Marica Hosu, v.r.

17.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03 - 
pročišćeni tekst, 82/04,110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 90/11.), i članka 32. Statuta općine 
Velika Kopanica  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ (9/09.), Općinsko vijeće općine Velika 
Kopanica,  na svojoj 19.sjednici održanoj 24.srpnja, 2015. godine, donosi:

IZMJENE I DOPUNE

Programa gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture
u općini Velika Kopanica za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama Programa povećava se odnosno smanjuje graðenje objekata i ureðaja 
komunalne infrastrukture kako slijedi:

1. GRAÐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS 
 

Plan za 2015.g. + Povećanje 
- Smanjenje 

Novi plan 

- Izgradnja nerazvrstanih cesta 
- Izgradnja ostale infrastrukture - 
lenije 
 
 
 
 

420.000,00 
 

150.000,00 

4.580.000,00 
 

0,00 

5.000.000,00 
 

150.000,00 

UKUPNO: 570.000,00 4.580.000,00 5.150.000,00 
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2. OPSKRBA PITKOM VODOM

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS 
 

Plan za 2015.g. + Povećanje 
- Smanjenje 

Novi plan 

- Izgradnja vodovodne mreže na 
području općine 
 
 
 
 

150.000,00 
 
 

0,00 
 
 

150.000,00 
 
 

UKUPNO: 150.000,00  150.000,00 
 

3. GRAÐENJE OBJEKATA I UREÐAJA JAVNE RASVJETE

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS 
 

Plan za 2015.g. + Povećanje 
- Smanjenje 

Novi plan 

- Rekonstrukcija javne rasvjete 
- Energetski i komunikacijski 
vodovi  
- Projektna dokumantacija – javna 
rasvjeta  
 
 
 

50.000,00 
0,00 

 
0,00 

0,00 
400.000,00 

 
200.000,00 

50.000,00 
400.000,00 

 
200.000,00 

UKUPNO: 50.000,00 600.000,00 650.000,00 
 

4. GRAÐENJE I UREÐENJE OBJEKATA

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS 
 

Plan za 2015.g. + Povećanje 
- Smanjenje 

Novi plan 

- Dodatna ulaganja u postojeće 
objekte u vlasništvu općine 
- Dodatna ulaganja u športske 
objekte 
 
 
 
 

260.000,00 
 

245.000,00 

0,00 
 

0,00 

260.000,00 
 

245.000,00 

UKUPNO: 505.000,00  505.000,00 
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5. GRAÐENJE I UREÐENJE GROBLJA

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS 
 

Plan za 2015.g. + Povećanje 
- Smanjenje 

Novi plan 

- Uređenje i dogradnja mrtvačnice 
 
 
 
 

250.000,00 
 
 

0,00 
 
 

250.000,00 
 
 

UKUPNO: 250.000,00 0,00 250.000,00 
 

Članak 2. 

Sredstva iz točke 1.,2.,3.,4.,5., ovih Izmjena i dopuna Programa u iznosu od 6.705.000,00 rasporeðuju se i 
troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa graðenja objekata i ureðaja komunalne infrastructure objavit će se u 
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa: 400-01/15-01/33
Urbroj:2178/12-03-15-02
Vel.Kopanica,  24. srpnja, 2015.   god.

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Marica Hosu, v.r.
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18.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne novine» 
broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13) i 
članka 16. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08)  i članka   32.  Statuta općine Vel. Kopanica 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br 9/09.), Općinsko vijeće općine Velika  Kopanica na 19. 
sjednici   održanoj  24.srpnja, 2015. godine, donosi:

IZMJENE I DOPUNE

Plana razvojnih programa za 2015.g. općina Velika Kopanica

I

INVESTICIJE

II

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa općine Velika Kopanica stupaju na snagu osam dana od dana 
objave na internet stranici općine Velika Kopanica. 

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE
VELIKA KOPANICA

Klasa:400-01/15-01/33
Urbroj:2178/12-03-15-04
Velika Kopanica,24.srpnja,2015.

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Marica Hosu, v.r.

RASHODI I IZDACI ZA 
INVESTICIJE 

PLANIRANO ZA 2015. 
GODINU 

 IZMJENE I DOPUNE ZA 
2015.GODINU 

Racun    Naziv racuna racunskog                
plana 

  

411       Materijalna imovina 20.000,00 20.000,00 
412       Nematerijalna imovina 150.000,00 475.000,00 
421       Građevinski objekti 1.045.000,00 6.025.000,00 
422       Postrojenja i oprema 92.000,00 172.000,00 
425       Višegodišnji nasadi 20.000,00 20.000,00 
426       Nematerijalna proizvedena 

imovina 
 

15.000,00 
 

215.000,00 
451       Dodatna ulaganja na građ. 

objektima 
745.000,00 745.000,00 

UKUPNO: 2.087.000,00 7.672.000,00 
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19.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 
87/08 i 136/12 i 12/15) i članka   32.  Statuta općine Vel. Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br 9/09.), Općinsko vijeće općine Velika  Kopanica na 19.  sjednici   održanoj  24.srpnja, 2015. godine, 
donosi:

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Proračuna općine Velika Kopanica za 2015. godinu

I. OPĆI DIO

Članak   1.

U Proračunu općine Velika Kopanica za 2015. godinu (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
23/13) članak 1. mijenja se tako da glasi:

Proračun općine Velika Kopanica za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

  PROMJENA  PROMJENA 

 Plan  Proracuna  

za 2015 .g.  

 

povećanje/
smanjenje

 

Iz mjena i dopuna 

Proračuna za 2015.g.  

A. RACUN PRIHODA I RASHODA     

6 Prihodi poslovanja  5.547.000,00  5.794.45 0,00  11.341.450,00  

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  15.000,00 0,00  15.000,00  

3 Rashodi poslovanja  3.155.000,00  190.850,00  3.364.45 0,00  

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  2.087.000,00  5.585.000,00  7.672.000,00  

RAZLIKA -  MANJAK  320.000,00   320.000,00  

    

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA     

8 Pr imici od financijske imovine i zaduživanja  250.000,00  0,00  2 50.000,00  

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  570.000,00  0,00  570.000,00  

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE  - 320.000,00   - 320.000,00  

    

VIŠAK/MANJAK + NETO 

ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA  

0 ,00   0,00  
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Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrðeni u Računu prihoda i 
rashoda i Računu zaduživanja/financiranja u Proračunu za 2015. godinu povećavaju se, odnosno smanjuju, 
kako je tabelarno prikazano i sastavni je dio Odluke. 

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu rasporeðuju se po 
programima u posebnom dijelu Proračuna, kako je prikazano u tabelarnom dijelu i sastavni je dio Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”, s 
primjenom od 1. siječnja 2015. godine:

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE
VELIKA KOPANICA

Klasa: 400-01/15-01/33
Urbroj:2178/12-03-15-01
Vel.Kopanica,  24.srpnja, 2015.   god.

Predsjednica 
Općinskog vijeća:
Marica Hosu, v.r.
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20.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu («Narodne Novine) 87/08.), i članka 32. Statuta 
općine Velika Kopanica, Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 19. sjednici održanoj dana 24. 
srpnja, 2015. godine donosi, 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Velika Kopanica za razdoblje
od 1. siječnja do 31.prosinca  2014.godine

Članak 1.

Ukupno ostvareno prihoda poslovanja ………………………………………...  4.655.493, 00 kn
Ukupno ostvareno prihoda od prodaje nefinancijske imovine……………….         9.973,00 kn
       Ukupno ostvareno prihoda i primitaka…………………………………….4.665.466,00 kn

Ukupno ostvareno rashoda poslovanja………………………………………....    2.936.542,00 kn
Ukupno ostvareno rashoda za nabavu nefinancijske imovine……………….    1.966.719,00 kn

      Ukupno ostvareno rashoda i izdataka………………………………………  4.903.261,00 kn

Članak 2.

Račun zaduživanja /financiranja

Članak 3.

Na dan 31. prosinca 2014. godine višak prihoda i primitaka iznosi……………. 83.065,00  kn

Raspoloživa sredstva na dan 31. prosinca 2014. godine iznose…………………597.618,83 kn

Članak 4.

Rekapitulacija

Primici od financijske imovine i zaduživanja  650.00 0,00 kn  

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  329.140 ,00 kn  

 

Rbr. Opis Plan Ostvarenje 
1.  Ukupni prihodi 4.056.000,00 4.665.466,00 
2. Primici od financijske imovine i 

zaduživanja 

0,00 650.000,00 

 
 

Ukupno raspoloživa sredstva (1+2) 4.056.000,00 5.315.466,00 

3. Ukupno rashodi 3.819.000,00 4.903.261,00 
4.

 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate 
zajmova

 

237.000,00
 

329.140,00
 

 
 

Ukupno raspoloživa sredstva ( 3+4)
 

4.056.000,00
 

5.232.401,00
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Članak 5.

Ostvarenje Proračuna općine Velika Kopanica za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2014.godine realizirano 
je kako slijedi:
Račun prihoda i primitaka, te izvršenje rashoda i izdataka u 2014.g., što rezultira u tekućem  razdoblju viškom  u 
iznosu od 83.065,00  kn;
Manjak sredstava iz prethodnih godina prema godišnjem obračunu Proračuna općine Velika Kopanica za 2013. 
godinu iznose 499.768,00 kn;
Tekući višak razdoblja u iznosu od + 83.065,00 kn umanjuje za manjak sredstava iz prethodnih godina u visini od -
499.768,00 kn i daje manjak u iznosu od – 416.703, 00kn.

Članak 6.

Stanje novčanih sredstava (žiro-račun) na dan 31.prosinac 2014. godine iznosi  597.618,18 kn.

Članak 7.

Nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 31.prosinac 2013. godine iznose 905.448,53 kn.

Članak 8.

U obračunskom razdoblju općina Velika Kopanica nije izdala zajmove, ali  se zaduživala u iznosu od 650.000,00 
kn.

Članak 9.

U obračunskom razdoblju sredstva tekuće pričuve korištena  su u  iznosu  2.700,16 kn.

Članak 10.

Ukupna potraživanja obračunatih, a nenaplaćenih prihoda sastoje se od:

Konto                                 Naziv  potraživanja           Saldo sa 31.12.2014.

16142 Porez na promet 38.015,60 
16145 Porez na tvrtku 143.778,69 
16523 Komunalni doprinos 8.004,58 
16421 Potraživanja od koncesija 1.278,33 
16429 Zakup polj. zemljišta 292.991,78 
16422 Potraživanja od kupaca 30.001,52 
12311 Potraživanja od zap. temeljem plaća 850,00 
12411 Potraživanja za više plaćeni porez 406,93 
12921 Ostala potraživanja - nespomenuta 4.954,52 
16526 Priprema zemljišta 70.894,90 
 UKUPNO POTRAŽIVANJA :  591.176,85 
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Članak 11.

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

Članak 12.

Izvješće o ostvarenju prihoda i primitaka,  te rashoda izdataka Proračuna općine Velika Kopanica za razdoblje od 
1.siječnja do 31.prosinca 2014.godine iskazan je u tabelarnom okviru Posebnog dijela.

Članak 13.

Godišnji obračun Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine stupa na snagu danom 
donošenja,a bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa: 400-08/15-01/32
Urbroj:2178/12-03-15-01
Velika Kopanica; 24. srpnja, 2015.

Predsjednica 
Općinskog vijeća:

MARICA HOSU, v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

34. - račun prihoda i rashoda – obrazac PR-

RAS-NPF

- bilanca – obrazac BIL – NPF
Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o - knjiga primitaka i izdataka – popis ulaznih 

vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., i izlaznih računa
96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.), članka 35. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., Članak 2.
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – 

pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta općine Vrpolje Općinsko vijeće općine Vrpolje preporučuje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. da se financijska sredstva troše racionalno, 
9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine transparentno i namjenski.
Vrpolje na svojoj 20. sjednici održanoj dana 18. 

kolovoza 2015. godine donijelo je

Članak 3.
Z A K L J U Č A K

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
o prihvaćanju Izvješća o financijskom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brodsko-posavske županije“.
Vrpolje za 2014. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE
Članak 1.

Klasa: 021-05/15-01/06
Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća Urbroj: 2178/11-01/15-8

Izvješće o financijskom poslovanju Dobrovoljnog Vrpolje, 18. 8. 2015.g.
vatrogasnog društva Vrpolje za 2014. godinu.

Potvrđuju se temeljni financijski izvještaji Predsjednik  
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrpolje za Općinskog vijeća:
2014.godinu koji su sastavni dio ovog Zaključka i Tomislav Šimundić, v.r.
to:
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35. 24.7.2015. godine i na službenim stranicama općine 

Vrpolje - www.vrpolje.hr nije nitko javio, odnosno 

nije pristigla niti jedna ponuda. 

Na temelju članka 391. Zakona  o vlasništvu 

i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, Članak 3.

141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 

81/15 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta općine Općinsko vijeće općine Vrpolje raspisat će 

Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske novi Javni natječaj za rušenje nekretnine i otkup 

županije" br. 9/09, 5/13 i 14/14) i članka 3. stavka 3. građevinskog materijala u vlasništvu općine Vrpolje 

Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu prikupljanjem pisanih ponuda po novoj početnoj 

općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko- cijeni naknade utvrđenoj u članku 1. ove Odluke.

posavske županije" br. 14/11), Općinsko vijeće 

općine Vrpolje na svojoj 20. sjednici održanoj dana 

18. kolovoza 2015. godine donijelo je Članak 4.

ODLUKU Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

o izmjeni i dopuni Odluke o rušenju nekretnine posavske županije".

i otkup građevinskog materijala u vlasništvu 

općine Vrpolje OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINA VRPOLJE

Članak 1. Klasa: 021-05/15-01/06

Ur.broj: 2178/11-01/15-7

U Odluci o rušenju nekretnine i otkup Vrpolje, 18. kolovoza 2015.g.

građevinskog materijala u vlasništvu općine Vrpolje 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. Predsjednik

10/15), članak 3. mijenja se i glasi: Općinskog vijeća

Općinsko vijeće općine Vrpolje utvrđuje Tomislav Šimundić, v.r.

početnu cijenu naknade za rušenje i otkup 

građevinskog materijala za nekretninu koja se nalazi 

u k.o. Vrpolje na k.č.br. 870 na Trgu dr. Franje 

Tuđmana 31 i predstavlja kuću, dvorište, stan 

milicije i oranicu u selu, površine 1334m2 u iznosu 

od 15.000,00 kuna. 36.

Članak 2. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

Novu početnu cijenu naknade u iznosu od novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

15.000,00 kuna za rušenje i otkup građevinskog 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i 

materijala za nekretninu iz članka 1. ove Odluke članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik 

Općinsko vijeće općine Vrpolje određuje iz razloga Brodsko-posavske županije" br. 9/09., 5/13. i 

zato što se na Javni natječaj za rušenje nekretnine i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 

otkup građevinskog materijala u vlasništvu općine 20. sjednici održanoj dana 18. kolovoza 2015. g. 

Vrpolje prikupljanjem pisanih ponuda koji je donijelo je sljedeću

objavljen u tisku "Posavska Hrvatska" dana 
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O D L U K U 5. VELIMIR DUMENČIĆ

6. ANĐA GAGULIĆ

o osnivanju i imenovanju koordinatora općine 7. DRAGO MARIĆ

Vrpolje 8. ZVONKO MISKRIĆ

9. DRAŽEN PAVLOVIĆ

10. EMIL STOJANOVIĆ

Članak 1. 11. KATARINA ZETLI

Ovom Odlukom osnivaju se i imenuju 

koordinatori općine Vrpolje za naselja: Članak 2.

Zadaća koordinatora iz članka 1. ove 

Vrpolje: 15 članova i to: Odluke je: 

1. BERTA ABRAMOVIĆ - informiranje općinske načelnice o svim 

2. KAZIMIR BEGIĆ bitnim pitanjima na području njihovog 

3. IVAN CINDRIĆ nase l ja  i z  područ ja  komunalnog  

4. JOSIP ČIVIĆ gospodarstva, infrastrukture, komunalnog 

5. GORAN DRAGUN standarda građana, socijalne skrbi, kulture, 

6. MATO JURIĆ športa, školstva, zdravstva, brige o djeci i sl. 

7. IVICA KULAŠ vezanim za područje njihovog naselja;

8. DRAŽEN MAJER - vođenje brige o uređenju njihovog naselja 

9. ŽELJKO MANDARIĆ na način što: predlažu prioritetne i manje 

10. PERO PEPIĆ komunalne akcije kojima se poboljšava 

11. DRAGICA SLIŠKOVIĆ komunalni standard mještana i sudjeluju u 

12. DARKO ŠAMIJA njihovoj realizaciji;

13. TOMISLAV ŠIMUNDIĆ - davanje inicijative za poboljšanje 

14. JELENA TURČIĆ zadovoljavanja lokalnih potreba građana u 

15. ŽELJKO VUKOVIĆ oblasti zdravstva, soc. skrbi, kulture, športa, 

brige o djeci, komunalne infrastrukture na 

Stari Perkovci:  13 članova i to: području njihovog naselja i drugo;

1. STANKO ČOLAK - u suradnji s općinskom načelnicom i po 

2. KATICA FUNARIĆ potrebi sa svojim stavovima i zaključcima 

3. TOMISLAV GREGURIĆ upoznaju Općinsko vijeće, te na zahtjev 

4. ZDRAVKO KARALIĆ općinske načelnice sudjeluju u izradi 

5. JOZO KLAIĆ prijedloga programa, odluka i zaključaka, 

6. ŽELJKO KUCJENIĆ koje općinska načelnica kao ovlašteni 

7. JOZO MARKOVIĆ predlagatelj predlaže Općinskom vijeću;

8. DAVOR MIKIĆ - po potrebi obavljaju i druge zadaće koje im 

9. STJEPAN MIKIĆ povjeri općinska načelnica.

10. ŽELJKA OREŠKOVIĆ

11. DARKO SOČKOVIĆ

12. JOSIP ZMAIĆ Članak 3.

13. MIROSLAV ZMAIĆ

Svrha osnivanja i imenovanja koordinatora je jača 

Čajkovci: 11 članova i to: povezanost i bolja informiranost u svim segmentima 

1. JURE BARIŠIĆ života mještana sa ciljem poboljšanja općih uvjeta 

2. DARKO CINDRIĆ života u okviru djelokruga rada i zakonskih ovlasti 

3. BILJANA ĆORLUKA općine Vrpolje kao jedinice lokalne samouprave.

4. VJEKOSLAV ČIČAK Koordinatori svoje zadaće obavljaju bez naknade i 
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njihova uloga nije obvezujuća, te svaki član može u Članak 1.

svako doba podnijeti ostavku u slučaju spriječenosti 

ili nemogućnosti obavljanja svoje zadaće, bez Ovom Odlukom uređuju se kriteriji, uvjeti i 

navođenja razloga. način za davanje poslovnih prostora u vlasništvu 

Sastanke s koordinatorima organizira i provodi općine Vrpolje na privremeno korištenje udrugama, 

općinska načelnica. političkim strankama, pravnim osobama i 

humanitarnim organizacijama za njihovu djelatnost, 

odnosno rad.

Članak 4. Privremeno korištenje u smislu ove Odluke 

smatra se kontinuirano svakodnevno ili periodično 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana korištenje koje traje određeno vrijeme, a ne duže od 

donošenja, a za njeno provođenje zadužuje se četiri godine.

općinska načelnica općine Vrpolje.

OPĆINSKO VIJEĆE Članak 2.

OPĆINE VRPOLJE

Poslovni prostori daju se na privremeno 

Klasa: 021-05/15-01/06 korištenje, sukladno mogućnostima općine Vrpolje 

Urbroj: 2178/11-01/15-6 uz posebnu pažnju da se racionalno koriste svi 

U Vrpolju, 18. kolovoza 2015. prostori u vlasništvu općine Vrpolje.

Predsjednik 

Općinskog vijeća Članak 3.

Tomislav Šimundić, v.r.

Poslovni prostor može se dati na 

privremeno korištenje udrugama registriranim 

prema Zakonu o udrugama koje djeluju na području 

općine Vrpolje i koje su od osobitog značaja za 

općinu Vrpolje i njene građane.

37.

Članak 4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Pisani zahtjevi za davanje općinskih 

novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, poslovnih prostora na privremeno korištenje 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i udrugama podnose se općini Vrpolje i moraju 

članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik sadržavati:

Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 5/13 i 14/14), - osnovne podatke udruge (naziv, adresa, 

Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 20. OIB, žiro račun, ime zakonskog zastupnika)               

sjednici održanoj dana 18. kolovoza 2015. godine s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja

donijelo je sljedeću - podatke o traženom poslovnom prostoru, 

veličinu, opis i lokaciju prostora objektivno 

O D L U K U potrebnog za rad udruge

- podatke o razdoblju korištenja poslovnog 

o davanju poslovnih prostora u vlasništvu prostora

općine Vrpolje na privremeno korištenje - presliku rješenja o upisu u Registru udruga 

RH te Izvadak iz navedenog Registra, ne 

stariji od 30 dana
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- presliku ovjerenog Statuta (primjerak Vrpolje, ali samo za korištenje poslovnog prostora s 

Statuta za koji je registracijsko tijelo pisanim zahtjevom za dnevno korištenje uz presliku 

potvrdilo da je sukladan Zakonu o rješenja o upisu Registar političkih stranaka RH i 

udrugama) navedeni traženi poslovni prostor.

- dokaz o urednom financijskom poslovanju,

- podatke o broju članova i volontera, te 

upravnom odboru Članak 8.

- podatke o planovima za daljnje djelovanje te 

projektima i programima koji su od Poslovni prostor može se dati na 

posebnog interesa za građane općine privremeno korištenje pravnim osobama 

Vrpolje (osiguravajuća društva i dr.) samo na periodično, 

- dokaz o ispunjavanju svih ugovorenih odnosno dnevno korištenje.

obveza o sufinanciranju projekta i programa 

iz  Proračuna općine Vrpolje

- dokaz o postignutim rezultatima ( Članak 9.

nagradama, priznanjima, potporama i sl.)

Poslovni prostor može se dati na 

privremeno korištenje i humanitarnim organizaci-

Članak 5. jama ili udrugama koje obavljaju humanitarnu 

djelatnost (Crveni križ i DVD-dobrovoljna 

Ako pisani zahtjev za dodjelu istog vatrogasna društva) i od interesa su za općinu 

poslovnog prostora na povremeno korištenje Vrpolje i Republiku Hrvatsku.

podnesu dvije ili više udruga, prednost ima ona Humanitarnim organizacijama ili udrugama 

udruga koja je ostvarila više priznanja, nagrada, odobrava se privremeno korištenje poslovnog 

potpore i slično. prostora bez obveze plaćanja naknade za 

privremeno korištenje koje može biti svakodnevno 

ili periodično. 

Članak 6.

Poslovni prostor može se dati na Članak 10.

privremeno korištenje političkim strankama koje su 

zastupljene u Općinskom vijeću općine Vrpolje na Istekom roka iz članka 1. stavka 2. ove 

mandatno razdoblje navedenog tijela. Odluke privremenom se korisniku poslovni prostor 

Pisani zahtjev za davanje općinskog može ponovo dati na privremeno korištenje pod 

poslovnog prostora  na privremeno korištenje za uvjetom da je podnio izvješće o radu i 

političke stranke podnosi se općini Vrpolje s sufinanciranju, da je uredno financijski poslovao i 

preslikom rješenja o upisu u Registar političkih da je poslovni prostor koristio sukladno ugovoru i 

stranaka RH, dokazom o ispunjenju uvjeta iz stavka uredno izvršavao ugovorne obveze te dalje ima 

1. ovog članka uz navedeni poslovni prostor i potrebu za tim poslovnim prostorom. 

razdoblje korištenja ( svakodnevno, tjedno ili Pisani zahtjev za ponovno davanje 

mjesečno). poslovnog prostora na privremeno korištenje 

podnosi se općini Vrpolje najkasnije 30 dana prije 

isteka ugovora o privremenom korištenju poslovnog 

Članak 7. prostora. 

Poslovni prostor može se dati na 

privremeno korištenje i političkim strankama koje 

nisu zastupljene u Općinskom vijeću općine 
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Članak 11. Članak 14.

Za davanje općinskog poslovnog prostora Kod davanja poslovnog prostora u 

na privremeno korištenje općinski načelnik osniva vlasništvu općine Vrpolje na privremeno korištenje 

Povjerenstvo za davanje poslovnih prostora u političkim strankama koje nisu zastupljene u 

vlasništvu općine Vrpolje na privremeno korištenje Općinskom vijeću općine Vrpolje određuje se 

koje predlaže općinskom načelniku dodjelu naknada kako slijedi:

poslovnog prostora na privremeno korištenje. - za periodično korištenje - dnevna naknada 

Općinski načelnik donosi zaključak o - 2,00 kn/m2 

davanju poslovnog prostora na privremeno U naknadu su uključeni troškovi za režije.

korištenje i sklapa ugovor o privremenom korištenju 

poslovnog prostora kojim će se urediti prava i 

obaveze i koji se sklapa kao javnobilježnički akt. Članak 15.

Kod davanja poslovnog prostora u 

Članak 12. vlasništvu općine Vrpolje na privremeno korištenje 

pravnim osobama određuje se naknada kako slijedi:

Kod davanja poslovnog prostora u - Za periodično korištenje – dnevna naknada 

vlasništvu općine Vrpolje na privremeno korištenje – 3,00 kn/m2 u koju su uključeni i troškovi 

udrugama određuje se mjesečna naknada kako za režije.

slijedi:

- za svakodnevno korištenje - mjesečna 

naknada - 0,30 kn/m2 za sportske udruge, a Članak 16.

0,50 kn/m2 za sve ostale udruge

- za periodično korištenje - dnevna naknada - Mjesečnu naknadu korisnik je dužan platiti 

1,00 kn/m2 temeljem ispostavljenog računa od općine Vrpolje. 

Troškovi za režije izvršit će se prema potrošnji. Privremeno korištenje plaćat će se dva puta godišnje 

i to za mjesece od srpnja do lipnja na temelju 

ispostavljenog računa za prvo polugodište i za 

Članak 13. mjesece od srpnja do prosinca na temelju 

ispostavljenog računa za drugo polugodište.

Kod davanja poslovnog prostora u Dnevnu naknadu korisnik je dužan platiti u roku od 8 

vlasništvu općine Vrpolje na privremeno korištenje dana od dana korištenja poslovnog prostora na 

političkim strankama koje su zastupljene u temelju ugovora o privremenom korištenju 

Općinskom vijeću općine Vrpolje određuje se poslovnog prostora.

naknada kako slijedi:

- svakodnevno korištenje - mjesečna 

naknada - 1,00 kn/m2 Članak 17. 

- za periodično korištenje - dnevna naknada 

- 2,00 kn/m2 Prihod od naknade za privremeno korištenje 

U naknadu za periodično korištenje uključeni su poslovnih prostora, prihod je Proračuna općine 

troškovi za režije, a za svakodnevno korištenje režije Vrpolje i koristi se za održavanje objekata gdje se 

iznose 2,00 kn/m2. nalaze poslovni prostori.

Naknada se uplaćuje na žir-račun Proračuna 

općine Vrpolje IBAN: HR1323400091851400001, 

model HR68, poziv na broj 7722-OIB korisnika s 

naznakom "Naknada za privremeno korištenje 

poslovnog prostora".
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Članak 18. 38.

Ugovorom o privremenom korištenju 

poslovnog prostora utvrdit će se obveza i način Na temelju članka 391. Zakona  o vlasništvu 

preuzimanja poslovnog prostora, iznos i rok i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 

plaćanja naknade, te obveza korisnika o održavanju 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 

poslovnog prostora i obveza u slučaju nanošenja 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 

štete u poslovnom prostoru. 81/15 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta općine 

Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" br. 9/09, 5/13 i 14/14), članka 25. Odluke o 

Članak 19. gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine 

Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje županije" br. 14/11), članka 11. stavka 1. Odluke o 

važiti Odluka o davanju na besplatno korištenje raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivred-

prostorija, objekata i društvenih domova u nog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje ("Službeni 

vlasništvu općine Vrpolje ("Službeni vjesnik vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/15) i 

Brodsko-posavske županije" br. 14/11). provedenom Javnom natječaju za davanje u zakup 

poljoprivrednog zemljišta objavljenom u Posavskoj 

Članak 20. Hrvatskoj 24. srpnja 2015. godine, Općinsko vijeće 

općine Vrpolje na svojoj 20. sjednici održanoj dana 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 18. kolovoza 2015. godine donijelo je 

dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije". O D L U K U

OPĆINSKO VIJEĆE o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

OPĆINA VRPOLJE za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

općine Vrpolje

Klasa: 021-05/15-01/06

Ur.broj: 2178/11-01/15-4

Vrpolje, 18. kolovoza 2015.g. Članak 1.

Predsjednik Predmet ove Odluke je izbor najpovoljnijeg 

Općinskog vijeća ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

Tomislav Šimundić, v.r. vlasništvu općine Vrpolje i to:

a) Poljoprivredno zemljište na području  k.o. 

Čajkovci, upisano u posjedovni list broj 403,  

zemljišno-knjižni uložak broj 547, sa rokom trajanja 

zakupa  od 5 godina, kako slijedi:

 

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

rudine  

Najniža početna 

cijena godišnje  

zakupnine (kn)  

1.  746/3  27614  Oranica Mantek  1.932,98  
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b) Poljoprivredno zemljište na području  k.o. Vrpolje upisano u posjedovni list broj 730, zemljišno-knjižni uložak 

broj 853, sa rokom trajanja  zakupa od 3 godine, kako slijedi:

Članak 2.

Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje u 

k.o. Čajkovci, upisana u posjedovni list broj 403, zemljišno-knjižni uložak broj 547 upisan kod zemljišno-

knjižnog odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu, ponuda ponuditelja: PG Kulaš, vl. Ivica Kulaš, J. B. 

Jelačića 1, Vrpolje, OIB: 00339388607 i to za poljoprivredno zemljište: - za k.č. br. 746/3 - Oranica Mantek, 

površine 27614m2, početne cijene godišnje zakupnine 1.932,98 kuna s ponuđenom cijenom godišnje zakupnine u 

iznosu od 2.500,00 kuna.

Članak 3.

Iznos uplaćen na ime jamčevine uračunat će se u cijenu godišnje zakupnine prilikom sklapanja ugovora o 

zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje.

Članak 4.

Zadužuje se općinska načelnica da u roku od 8 dana sa izabranim ponuditeljem PG KULAŠ, vl. Ivica 

Kulaš, OIB: 00339388607, J. B. Jelačića 1 iz Vrpolja sklopi ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta s rokom 

zakupa od 5 godina, a kojim će se detaljnije regulirati međusobna prava i obaveze sukladno uvjetima iz Javnog 

natječaja. 

Obrazloženje

Općinsko vijeće općine Vrpolje dana 16. lipnja 2015. godine na svojoj 19. sjednici donijelo je Odluku o 

raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje, Klasa: 021-05/15-

01/05, Ur. broj: 2178/11-01/15-7 i to za: 

a) Poljoprivredno zemljište na području  k.o. Čajkovci, upisano u posjedovni list broj 403,  zemljišno-knjižni 

uložak broj 547, s rokom trajanja zakupa  od 5 godina, kako slijedi:

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

rudine  

Najniža početna 

cijena godišnje  

zakupnine  (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  

Najniža početna 

cijena godišnje  

zakupnine (kn)  

1.  746/3  27614  Oranica Mantek  1.932,98  
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b) Poljoprivredno zemljište na području  k.o. Vrpolje upisano u posjedovni list broj 730, zemljišno-knjižni uložak 

broj 853, s rokom trajanja  zakupa od 3 godine, kako slijedi:

Temeljem navedene Odluke u glasilu "Posavska Hrvatska" i na službenim internet stranicama općine 

Vrpolje objavljen je dana 24. srpnja 2015. godine Javni natječaj za zakup predmetnih nekretnina. 

Dana 11. kolovoza 2015. godine, Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje 

koje je imenovalo Općinsko vijeće obavilo je javno otvaranje pristiglih ponuda po objavljenom Javnom natječaju. 

Utvrđeno je da je pristigla jedna (1) ponuda pravovremena i potpuna, i to za k.č.br. 746/3 u k.o. Čajkovci. 

Nakon pregleda i ocjene pristigle ponude, Povjerenstvo je utvrdilo da je:

- za k.č.br. 746/3, Oranica Mantek, površine 27614m2 u k.o. Čajkovci, početne cijene godišnje zakupnine 

1.932,98 kuna pristigla je jedna (1) ponuda, i to ponuda ponuditelja: PG KULAŠ, vl. Ivica Kulaš, J. B. Jelačića 1 iz 

Vrpolja, OIB: 00339388607 s ponuđenom cijenom godišnje zakupnine u iznosu od 2.500,00 kuna, a koja cijena je 

viša od početne, a budući da isti ispunjava sve uvjete, izabran je za najpovoljnijeg ponuditelja.

Nakon pregleda i ocjene pristigle ponude Povjerenstvo je sačinilo nacrt prijedloga Odluke koji je uputilo 

Općinskom vijeću na usvajanje.

Slijedom svega navedenog Općinsko vijeće općine Vrpolje ocijenilo je da je postupak proveden u skladu 

s Odlukom Općinskog vijeća i odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, da predloženi 

ponuditelja u cijelosti ispunjava uvjete, te je stoga odlučeno kao u izreci Odluke.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINA VRPOLJE

Klasa: 021-05/15-01/06

Ur.broj: 2178/11-01/15-3

Vrpolje, 18. kolovoza 2015.g.

Predsjednik 

Općinskog vijeća

Tomislav Šimundić, v.r.

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

rudine  

Najniža početna 

cijena godišnje  

zakupnine  (kn)  

1.  2103/1  73620  Pašnjak Močilno  1.472,40  

2.  2169/1  29474  Pašnjak Močilno      589,48  
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39. 40.

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

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i 

članka 14. stavka 7. Zakona o regionalnom razvoju članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik 

RH („Narodne novine“ br. 147/14) i članka 31. Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 5/13 i 14/14), 

Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko- Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 20. 

posavske županije" br. 9/09., 5/13. i 14/14.), sjednici održanoj dana 18. kolovoza 2015. godine 

Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 20. donijelo je sljedeću

sjednici održanoj dana 18. kolovoza 2015. g. 

donijelo je sljedeću O D L U K U

O D L U K U o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju 

Proračuna općine Vrpolje za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2015. godineo davanju suglasnosti o pristupanju 

urbanom području Slavonski Brod

Članak 1.

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna općine 

Vrpolje daje suglasnost o pristupanju urbanom Vrpolje za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2015. 

području grada Slavonskog Broda zbog korištenja godine o ostvarenim prihodima i primicima i 

ITU mehanizma. izvršenim rashodima i izdacima.

Članak 2. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije". posavske županije". 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE OPĆINA VRPOLJE

Klasa: 021-05/15-01/06 Klasa: 021-05/15-01/06

Urbroj: 2178/11-01/15-5 Ur.broj: 2178/11-01/15-2

U Vrpolju, 18. kolovoza 2015. Vrpolje, 18. kolovoza 2015.g.

Predsjednik Predsjednik 

Općinskog vijeća Općinskog vijeća

Tomislav Šimundić, v.r. Tomislav Šimundić, v.r.
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41. Ostvareni prihodi i primici  2.514.337,10  kn

Izvršeni rashodi i izdaci 1.305.027,83  kn

Višak  prihoda u razdoblju 

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o 1.1.-30.62015.g. 1.209.309,27 kn

proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i  

15/15) članka 15. stavka 3. Pravilnika o Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju 

proračuna ("Narodne novine" br. 24/13) i članka 31. Manjak prihoda iz 2014.g. 

Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko- (prethodnih godina) – 826.079,24 kn

posavske županije" br. 9/09, 5/13 i 14/14), Općinsko Višak  prihoda u razdoblju 

vijeće općine Vrpolje na svojoj 20. sjednici održanoj 1.1.- 30.62015.g. 1.209.309,27 kn

dana 18. kolovoza 2015. godine donijelo je Višak prihoda i primitaka 383.230,03 kn

POLUGODIŠNJE  IZVJEŠĆE Članak 5.

o izvršenju  Proračuna  općine Vrpolje za Stanje žiro-računa na dan 1.1.2015.godine 

razdoblje 1.1.-30.6.2015.g. bilo je 593.009,80 kn,  a na dan 30.6.2015.godine 

686.393,92 kn.
OPĆI DIO

Članak 6.Članak 1.

Stanje blagajne na dan 30.6.2015.godine Proračun općine Vrpolje za 2015. godinu 
bilo je  0,00  kn.donijelo je Općinsko vijeće općine Vrpolje na 15. 

sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine u iznosu 

od 5.487.000,00 kuna ("Službeni vjesnik Brodsko-
Članak 7.posavske županije" br. 27/14).

Stanje potraživanja na dan 30.06.2015.g.:

-     potraživanja za općinske poreze   Članak 2.
244.992,95 kn

- potraživanja za dane koncesije 8.500,00 knU Proračunu općine Vrpolje za  razdoblje od 
-     potraživanja za najam poslovnog prostora 1.1.-30.6.2015. godine utvrđeni su ostvareni 

12.265,29 knprihodi i primici u iznosu od  2.514.337,10 kn.
-     potraž.za zakup poljop. zemljišta u 

vlasništvu RH327.270,54 kn

-     potraž.za zakup polj. zemljišta - Članak 3.
dugogodišnji zakup281.751,53 kn

-     potraž.za najam – Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama 
dvorana(domova)500.,00 knProračuna za razdoblje od 1.1.-30.6.2015. godine 

-     potraživanja za korištenje javne površine izvršeni su u ukupnom iznosu od  1.305.027,83 kn.
17.000,03 kn

-     potraživanja – spomenička renta.732,65 knČlanak 4.
- potraživanja za komunalnu 

naknadu.624.856,44 knRazlika između ostvarenih prihoda i 
- potraživanja za komunalni primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam 

doprinos66.783,98 knvišak  prihoda:
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-     potraživanja za grobno mjesto 3.891,00 kn POSEBNI DIO

-     potraživanja za grobnu naknadu 3.091,58  

kn Članak 10.

-     potraživanja po osnovi prodaje poljop. 

zemljišta 150.204,08 kn Posebni dio Proračuna općine Vrpolje sadrži 

rashode izvršene po korisnicima i nositeljima 

sredstava po osnovnim i potanjim namjenama, 

Članak 8. odnosno po pozicijama.

Nepodmirene obveze na dan 30. 6. 2015. 

godine, u ukupnom iznosu  303.412,86  kn, odnose Članak 11.

se na:

Polugodišnje izvješće o izvršenju 

-  ostale nespomenute obveze:- za jamčevine       Proračuna, zajedno s usporednim pregledom 

269,48 kn planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te 

- više pl.grobno mjesto   654,00 kn rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenom 

-  nepodmirene obveze prema dobavljačima vjesniku Brodsko-posavske županije» i na 

na dan 30.06.2015.godine iznosile su      službenim internet stranicama općine Vrpolje - 

302.489,38 kn. www.vrpolje.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 9. OPĆINA VRPOLJE

Izvršenje Proračuna po proračunskim Klasa: 021-05/15-01/06

stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Ur.broj: 2178/11-01/15-10

Rekapitulacije  usporednog pregleda planiranih i Vrpolje, 18. kolovoza 2015.g.

ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 

Proračuna općine Vrpolje za razdoblje od 1.1. do Predsjednik 

30.6.2015.g. Općinskog vijeća

Tomislav Šimundić, v.r.
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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
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