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ŽUPANIJA

- akti  Skupštine: -za 35 puta darovanu krv: 

1. Željki Čondrić, Sv. Antuna 106, Slavonski 

Brod

179. 2. Mari Kadić, M. Gupca 124, Gundinci

3. Zdenki Kolarec, E. Kumičića 4, Slavonski 

Brod

Na temelju članka 11. Odluke o priznanjima 4. Kati Mihić, Zagrebačka 56, Gundinci 

Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 5. Anki Poplašin, B. Radić 91, Oriovac

Brodsko-posavske županije“ br. 2/03-pročišćeni 6. Jasminki Štanfar, A. Stepinca 14, Nova 

tekst), Županijsko povjerenstvo za dodjelu Gradiška 

priznanja na 6. sjednici, održanoj 16. listopada 2015. 

donijelo je 

- za 50 puta darovanu krv: 

O D L U K U 
1. Nikoli Alkoviću, Firov kraj 6, Bukovlje

2. Milanu Boboševiću, S. Radića 44,  o dodjeli Povelje zahvalnosti Brodsko-posavske 
Slavonski Kobašžupanije 

3. Tomislavu Luciću, Hr. branitelja 96, 

Rušćica I. 
4. Radomiru Milankoviću, Domobranska 18, 

OriovacZa osobit i nemjerljiv višegodišnji doprinos 
5. Slavenu Petričeviću, Sv. Florijana 9, dragovoljnih darivatelja krvi u liječenju oboljelih i 

Slavonski Brodunesrećenih i održavanju zdravlja pučanstva 
6. Tomislavu Poje, F. Kuharića 74, Slavonski Brodsko-posavske županije, u prigodi Dana 

Broddragovoljnih darivatelja krvi-25. listopada, 
7. Davoru Šprajcu, Marinci 7, Slavonski Broddodjeljuje se Povelja zahvalnosti Brodsko-posavske 
8. Jakovu Štuc, Požeška 76, Slavonski Brodžupanije: 



9. Marku Vidoviću, A. Hebranga 6/29, -za 150 puta darovanu krv: 

Slavonski Brod

10. Antunu Vranjiću, Gorjanci 27, Velika 1. Dušku Živiću, Naselje Jelas D/II, Slavonski 

Kopanica Brod

11.  Josipu Agi, V. Nazora 60, Rešetari

12. Antunu Beniću, B. Trenka 243, Nova II. 

Gradiška

13. Mariu Čuturiću, Godinjak 175 Ova Odluka stupa na snagu danom 

14. Franji Horvatinu, I. Zapoljskog 105, Staro objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Petrovo Selo posavske županije“. 

15. Dušanu Mihoviloviću, B.J. Jelačića 3, Nova 

Gradiška Klasa: 061-01/15-01/06

16. Josipu Topčiću, V. Nazora 44 C, Rešetari Urbroj: 2178/1-01-15-1

Slavonski Brod, 16. listopada 2015.

-za 55 puta darovanu krv: PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

1. Ivanki Marijić, Naselje A. Hebranga D/II/1, Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

Slavonski Brod

-za 75 puta darovanu krv: 

1. Nini Belfingeru, J. Hlišića 84, Slavonski 

Brod - akti  župana:

2. Josipu Labaviću, Vinogradska 52, Bukovlje 

3. Danilu Stankoviću, Savska 30, Slavonski 

Brod 180.

4. Antunu Jošiću, Frankopanska 81, Oriovac

5. Zoranu Mitiću, Orašje 78 B, Gornji 

Bogićevci Na  temelju  članka  56. Statuta Brodsko-

6. Ranku Španoviću, S. Raškaj 123, Nova posavske županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

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

župan Brodsko-posavske  županije  donosi  sljedeće

-za 100 puta darovanu krv: RJEŠENJE

1. Iliji Degmečiću, Dragotinska 14, Stari o  imenovanju  Povjerenstva  za  odabir  

Perkovici kandidata  za  pomoćnika/icu  u  nastavi

2. Željku Belligoi, J.B. Jelačića 19, Rešetari

3. Milovanu Mandiću, Ratkovac 123

I.

U  Povjerenstvo  za  odabir  kandidata  za  

-za 125 puta darovanu krv: pomoćnika/icu  u  nastavi  imenuju  se:

1. Josipu Titliću, Ivana Gundulića 12, 1. Mr.sc. Anica Vukašinović, dipl.oec., za 

Slavonski Brod predsjednicu

2. Filipu Vinakoviću, Slavonska 105, 2. Ana  Rečić,mag.oec., za članicu

Bukovlje 3. Marijana Ćosić, dipl.iur., za članicu
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II. III.

Povjerenstvo  iz  točke  I.  ovog  Rješenja,  Ovo  Rješenje  objavit će  se  u  "Službenom 

na  temelju  prethodno  provedenog  selekcijskog  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

postupka  od  strane  Hrvatskog  zavoda  za  

zapošljavanje - Područni  ured  Slavonski  BRod,  a  Klasa  :  023-01/15-01/704

nakon  provedenog  usmenog  razgovora  izvršit će  Urbroj:  2178/1-11-01-15-1

odabir  kandidata  za  pomoćnika/icu  u  nastavi. Slavonski  Brod,  20.  listopada  2015.

Župan

Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 18 Strana: 2213



OPĆINA  BUKOVLJE

50. I

Osniva se Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije 

Te m e l j e m  č l a n k a  11 .  Z a k o n a  o  za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine''  br. poslova na području općine Bukovlje (u daljnjem 

26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., tekstu: Povjerenstvo).

79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 

94/13., 147/14., 36/15.), članka 14. Zakona o 

koncesiji (''Narodne novine'' br. 143/12.), članka II

Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 

(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. Zadaće Povjerenstva su:  

5/15.)  i članka 40e. Statuta općine Bukovlje 1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi 
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. studije opravdanosti davanja koncesije, 
11/01., 04/06., 05/07., 11/09. i 08/13.), davatelj odnosno analize davanja koncesije, pri 
koncesije, općinski načelnik općine Bukovlje, dana pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje 
15. listopada 2015. godine, donosi sljedeće koncesije određenih posebnim zakonom i 

izradi dokumentacije za nadmetanje, te pri 
R J E Š E N J E definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za 

odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu 2. analiza koncesije za javne radove i 
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti koncesije za javne usluge radi utvrđivanja 

dimnjačarskih poslova sadrži li koncesija i obilježja javno-

privatnog partnerstva u skladu sa člankom 

15. Zakona,

3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili 
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zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s V

pravilima postupka davanja koncesije,

Povjerenstvo je u svom radu dužno postupati  4. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju 
sukladno propisima, pravilima struke i u interesu koncesije ili prijedloga odluke o poništenju 
općine Bukovlje. postupka davanja koncesije, te obrazlo-
 ženja tih prijedloga,

5. obavještavanje nadležnog državnog 
VIodvjetništva o namjeri davanja koncesije 

čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u 
Stručne i  administrativne  poslove  za  vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije 
Povjerenstvo  obavljat će administrativna tajnica koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro 
općine Bukovlje.za koje je zakonom određeno da je dobro od 
  interesa za Republiku Hrvatsku prije 

početka postupka davanja koncesije, te
VII6. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za 

provedbu postupka davanja koncesije.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u ''Službenom vjesniku Brodsko- 
posavske županije“.III

OPĆINA BUKOVLJEPovjerenstvo se sastoji od predsjednika i 2 člana.
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/15-01/15IV
URBROJ: 2178/25-01-15-02

Bukovlje, 15. listopada 2015.g. U Povjerenstvo se imenuju:  

Općinski načelnik1. KATARINA DEPOPOE RADMAN, 
Davor Petrik, v.r.dipl.iur., kao predsjednik Povjerenstva, 

koji posjeduje važeći certifikat u području 

javne nabave, Klasa: 406-01/14-05/1555, 

Urbroj: 526-06-02-02/3-15-2 od 13. 

s i ječnja  2015.  godine ,  izdan od 

Ministarstva gospodarstva,

2. Monika Smoljo, član Povjerenstva.

3. Blažan Janičić, član Povjerenstva.
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OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

11. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

Na temelju članka 14. stavka 7. Zakona o donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

regionalnom razvoju („Narodne novine” 147/14) i Brodsko-posavske županije“.

članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 

(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

broj 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14. –  pročišćeni tekst), OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 15. 

sjednici, održanoj 28.9.2015. godine, donijelo je KLASA: 023-01/15-01/40

URBROJ: 2178/04-03-15-5

ODLUKU Donji Andrijevci, 28.9.2015.

o pristupanju općine Donji Andrijevci PREDSJEDNIK

urbanom području grada Slavonskog Broda Marin Degmečić, v.r.

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine 

Donji Andrijevci daje prethodnu suglasnost o 

pristupanju odnosno uključivanju općine Donji 

Andrijevci u urbano područje grada Slavonskog 

Broda.
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12. - da je učenik u školskoj godini 2015./2016. 

upisao i redovito pohađa srednju školu.

      Pravo sufinanciranja troškova javnog 

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne 

socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu 

152/14 i 99/15) i članka 29. Statuta općine Donji koji se nalazi u istome mjestu njegova školovanja.

Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije“ br. 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14), Općinsko 

vijeće općine Donji Andrijevci na 15. sjednici Članak 3.

održanoj 28.9.2015. godine, donosi

      Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. 

ODLUKU ove Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje 

troškova prijevoza u iznosu 25% cijene mjesečne 

o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih učeničke karte za odgovarajuće relacije na kojima 

škola u školskoj godini 2015./2016. koriste usluge prijevoza za vrijeme trajanja nastave, 

praktične nastave, odnosno stručne prakse.

Članak 1.

Članak 4.

      Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način 

sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih       Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana 

učenika srednjih škola u školskoj godini su u Proračunu općine Donji Andrijevci za 2015. 

2015./2016. godinu a potrebno ih je osigurati i Proračunom 

      Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. općine za 2016. godinu.

ove točke podrazumijeva se prijevoz od mjesta 

prebivališta/boravišta učenika do mjesta škole i od 

mjesta škole do mjesta prebivališta/boravišta Članak 5.

(međumjesni prijevoz), i to sredstvima redovitog 

putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i       Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika 

vlak). ostvaruje se na temelju potvrde škole kojom se 

      Pod posebnim linijskim prijevozom potvrđuje da je učenik u školskoj godini 2015./2016. 

učenika podrazumijeva se prijevoz učenika od i do upisao, te da redovito pohađa srednju školu.

škole autobusima na osnovi sklopljenog pisanog       Potvrda iz prethodnog stavka se dostavlja 

ugovora između naručitelja prijevoza i prijevoznika prijevozniku.

na relacijama na kojima nije organiziran       Odobreni iznos sufinanciranja uplaćuje se 

odgovarajući javni prijevoz. na tekući ili žiro račun jednog od roditelja učenika.

      Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja       U slučaju da je s prijevoznikom sklopljen 

prijevoza vlakom i autobusom općina će pisani ugovor, odobreni iznos subvencije uplaćuje 

sufinancirati trošak prijevoza  vlakom. se na žiro račun prijevoznika.

Članak 2. Članak 6.

      Kriteriji za ostvarivanje prava sufinan-       Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

ciranja troškova javnog prijevoza su: dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

- da učenik ima prijavljeno prebivalište, posavske županije“.

odnosno boravište na području općine 

Donji Andrijevci i

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 18 Strana: 2217



OPĆINSKO VIJEĆE Članak 3.

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci imaju 

Klasa:023-01/15-01/43 političke stranke koje imaju člana, odnosno 

Urbroj: 2178/04-03-15-2 vijećnika u Općinskom vijeću. 

Donji Andrijevci, 28.9.2015.

PREDSJEDNIK Članak 4.

OPĆINSKOG VIJEĆA

Marin Degmečić, v.r. Sredstva za financiranje političkih stranaka 

Općinskog vijeća, osigurana u Proračunu općine, 

raspoređuju se tako da se utvrdi jednaki iznos 

sredstava za svakoga vijećnika u Općinskom vijeću 

razmjerno broju vijećnika u trenutku konstituiranja 

Vijeća.

13. Za svakog vijećnika podzastupljenoga spola, 

političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini 

od 10% iznosa predviđenoga po svakom vijećniku.

Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7.  

stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti 

i izborne promidžbe („Narodne novine” 48/13 – Članak 5.

pročišćeni tekst i 2/14) i članka 29. Statuta općine 

Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se 

posavske županije“ broj 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14. –  tromjesečno u jednakim iznosima, razmjerno broju 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Donji članova svake političke stranke zastupljene u 

Andrijevci na 15. sjednici, održanoj 28.9.2015. Općinskom vijeću.

godine, donijelo je 

O D L U K U Članak 6.

o raspoređivanju sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Raspoređena sredstva iz članka 2. ove Odluke 

Općinskom vijeću općine Donji Andrijevci doznačuju se tromjesečno na račun političkih 

stranaka. Njihova je obveza knjigovodstveno ih 

obrađivati i omogućiti uvid mjerodavnim tijelima u 

Članak 1. način raspolaganja sredstvima, sukladno Zakonu o 

financiranju političkih aktivnosti i izborne 

Ovom se Odlukom uređuje način raspoređivanja promidžbe. 

sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

općine Donji Andrijevci. Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

Članak 2. objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.

Sredstva iz prethodnoga članka osiguravaju se u 

Proračunu općine Donji Andrijevci za 2015.  godinu 

u visini od 10.000,00 kn (pozicija R0048). 
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OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI PRIHODI PRORAČUNA OSTVARENI 

OPĆINSKO VIJEĆE U RAZDOBLJU OD 2.388.074

1.1.-30.6.2015.GOD.UKUPNO 

KLASA: 023-01/15-01/45 RASPOLOŽIVI PRIHODI 2.388.074

URBROJ: 2178/04-03-15-1

Donji Andrijevci, 28.9.2015.

III

PREDSJEDNIK

Marin Degmečić, v.r.       Rashodi prema pozicijama Proračuna u 

razdoblju od 1.1. - 30.6.2015. utvrđeni su u iznosu 

od 2.272.899 kn.   

IV

14.       Razlika između raspoloživih prihoda i rashoda 

iznosi 115.175  kn što ujedno predstavlja višak  

prihoda.  

Na temelju članka  108.i 109. stavak 2 

Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 

136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta općine Donji V

Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije" br. 10/2009, 2/2011, 3/2013 i 14/14),       Stanje žiro računa na dan 30.6. 2015. iznosi  

Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 15. 201.176 kn.

sjednici održanoj 28. rujna 2015. godine donosi

ODLUKU VI

o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna       Općina Donji Andrijevci u 2015. godini nije 

Proračuna općine Donji Andrijevci primala niti davala zajmove.

za 2015. godinu

VII

I

      Sastojak polugodišnjeg obračuna  Proračuna za 

      Ovom Odlukom prihvaća se polugodišnji 2015. godinu su:

obračun Proračuna općine Donji Andrijevci za 2015. -     Usporedni pregled planiranih i ostvarenih 

godinu. prihoda i rashoda 

- Izvještaj o prihodima i rashodima, 

primicima i izdacima 

II - Izvještaj o novčanim tijekovima 

- Izvještaj o obvezama 

      Polugodišnjim obračunom Proračuna za 2015. 

godinu utvrđeni su 

VIII

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko - 
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posavske županije». Klasa: 400-01/14-01/12

Urbroj: 2178/04-03-15-1

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI Donji Andrijevci, 28.9.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Marin Degmečić, v.r.
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OPĆINA  GARČIN

31. Javno prometnom površinama (u daljnjem 

tekstu: prometne površine) u smislu ove Odluke 

smatraju se sve javne kategorizirane ceste (lokalne, 

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti županijske i državne) i ostale nerazvrstane ceste, 

prometa na cestama („Narodne novine“, br. 67/08, ulice, trgovi, parkirališta, autobusna stajališta, 

48/10, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka USRH i nogostupi, biciklističke staze, stepeništa i druge 

92/14), članka 33. Prekršajnog zakona („Narodne prometne površine koje su u funkciji kretanja ili  

novine“, br. 107/07 i 39/13, te članka 32. Statuta mirovanja vozila i pješaka na području općine. 

općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“, br. 9/09 i 5/13), uz prethodnu 

Suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova - Članak 2.

Policijske uprave Brodsko-posavske, Broj: 511-11-

03-2/1-7063/2-15 P.P. od 22. listopada 2015. godine, Promet na javnim prometnim površinama 

Općinsko vijeće općine Garčin, na 17. sjednici dopušten je svakom sudioniku u prometu pod 

održanoj 23. listopada 2015. godine donosi jednakim uvjetima, na način propisan Zakonom o 

sigurnosti prometa na cestama i ovom Odlukom.

ODLUKU Na javnim prometnim površinama ne smiju 

se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi 

o uređenju prometa na području općine Garčin mogle oštetiti javnu površinu ili ugroziti sigurnost, 

protočnost prometa vozila i kretanje pješaka, bez 

prethodno pribavljene suglasnosti nadležnih službi 

I. OPĆE ODREDBE općine.

Svi sudionici u prometu na području općine 

Članak 1. dužni su pridržavati se odredbi Zakona o sigurnosti 

prometa na cestama, ove Odluke kao i ostalih 

Ovom se Odlukom uređuje promet na javno propisa donesenih temeljem navedenog Zakona.

prometnim površinama na području općine Garčin Općina, uz prethodnu suglasnost Policijske 

(u daljnjem tekstu: općina) te mjere za njihovo uprave, može odobriti zauzimanje dijela nogostupa 

provođenje. (ogradama, stolovima i stolicama, štandovima, 
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kioscima i slično) pod uvjetom da se time ne 9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda 

smanjuje preglednost i da je za nesmetan i siguran za pješake na opasnim mjestima,

prolaz pješaka ostavljena površina nogostupa širine 10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje 

najmanje 1,6 metara. školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost 

pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, 

zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i sl.,

Članak 3. 11. uklanjanje dotrajalih,  oštećenih i  

napuštenih vozila,

Izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i 12. površine na kojoj će se obavljati: test 

upravljanje prometnim površinama vrše na: vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan 

kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene 

vožnje,- nerazvrstanim cestama: općina
13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u - župani jskim i  lokalnim cestama:  

zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske 

županije

- državnim cestama: Hrvatske ceste d. o. o.
Članak 5.

Sva mišljenja i suglasnosti vezane uz 
Provedbena rješenja regulacije prometa na sigurnost prometa na javnim prometnim površinama 

javnim cestama određene ovom Odlukom utvrđuje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska 
općinski načelnik, temeljem Prometnog projekta uz uprava Brodsko-posavske županije (u daljnjem 
prethodnu suglasnost Policijske uprave.tekstu: Policijska uprava).

Izvršenje odluka iz stavka 1. ovog članka, te 

brigu o ispravnosti tehničkih elemenata provodi 

Jedinstveni upravni odjel općine.II. REGULACIJA PROMETA
Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada se 

promet uređuje na dijelu državne ili županijske Članak 4.
ceste, primjenjuju se odredbe Zakona o javnim 

cestama, koji propisuje da je potrebna suglasnost  Ovom Odlukom, uz prethodnu suglasnost 
Ministarstva nadležnog za poslove prometa uz Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove,
mišljenje Hrvatskih cesta d. o. o. ukoliko se radi o  uređuje se promet na području općine tako da se 
državnim cestama, a Županijske uprave za ceste određuju:
ukoliko se radi o županijskim i lokalnim cestama.

Mjere zaštite javnih cesta i prometa na 1. ceste s prednošću prolaska,
javnim cestama (državne, županijske i lokalne ceste) 2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,
provode se prema odredbama Zakona o javnim 3. sustav tehničkog uređenja prometa,
cestama4. ograničenje brzine kretanja vozila,

5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, 

turističkog vlaka, zaprežnih kola, gonjenje i vođenje 
Članak 6.

stoke,

6. parkirališne površine i način parkiranja, 
Na području općine zabranjuje se promet 

zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,
teretnim vozilima ukupne mase veće od 3,5 tona na 

7. zone smirenog prometa,
svim nerazvrstanim cestama.

8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, 
Lokalni promet opskrbe, čistoće, zimske 

priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja 
službe, vatrogasnih vozila i drugih interventnih 

nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i 
vozila ne smatra se teretnim prometom u smislu ove 

način deblokade tih vozila,
Odluke.
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Iznimno, uz odobrenje Jedinstvenog sudionici u prometu moraju upotrebljavati 

upravnog odjela, moguće je dobiti dozvolu na propisanu zimsku opremu, odnosno prilagoditi 

određeno vrijeme za prometovanje vozilima veće način vožnje uvjetima na cesti i to sve do 

mase od dopuštene na nerazvrstanim cestama, s tim normaliziranja stanja na cesti.

da je korisnik odobrenja dužan snositi troškove Jedinstveni upravni odjel dužan je voditi 

sanacije eventualnih oštećenja na kolniku ili evidenciju o prometnoj signalizaciji na području 

objektima uz kolnik nastala tijekom korištenja. općine, te voditi brigu i nadzor nad ispravnošću 

Prije izdavanja dozvole iz stavka 3. utvrdit prometne signalizacije.

će se postojeće stanje prometnica, a nakon završetka 

roka odobrenja, prometnice će se pregledati i 

utvrditi eventualna oštećenja, te postupiti u sklada s Članak 8.

navedenim stavkom.

Jedinstveni upravni odjel slobodan je u Odobrenje o privremenoj regulaciji 

odobrenju iz stavka 3. utvrditi mehanizme prometa na javno prometnim površinama, 

osiguranja koji će jamčiti sanaciju eventualnih Jedinstveni upravni odjel može donijeti i kada je 

oštećenja. neposredno ugrožena sigurnost  prometa 

Zabranjuje se ulazak u naselja radnim izvanrednim događanjima kao što su poplave, 

strojevima (utovarivačima, strojevima za izvlačenje požari, odroni zemlje ili pada kamenja i stijena, 

drva i sl.) s lancima na kotačima osim za potrebe stabala, iznenadnog oštećenja kolnika i slično.

čišćenja snijega u zimskim uvjetima. Osim slučajeva navedenih u stavku 1. ovoga 

članka, opravdani slučaj za privremenu regulaciju i 

preusmjeravanje prometa smatra se i drugi 

Članak 7. predviđeni događaj koji utječe na sigurnost i 

protočnost prometa na cesti u smislu članka 4. 

Privremenu regulaciju prometa na javno Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku 

prometnim površ inama zbog izgradnje ,  zatvaranja javne ceste.

rekonstrukcije i popravka kolnika, građevinskih O donesenom odobrenju iz stavka 1. ovog 

objekata i instalacija na temelju zahtjeva utvrđuje članka Jedinstveni upravni odjel dužan je 

Jedinstveni upravni odjel općine Garčin (u daljnjem obavijestiti Policijsku upravu.

tekstu: Jedinstveni upravni odjel), uz prethodnu 

suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, 

Policijske uprave Brodsko-posavske (u daljnjem Članak 9.

tekstu: Policijska uprava).

Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka Ograničenja, zabrane i druge promjene u 

Jedinstveni upravni odjel može privremeno postojećoj regulaciji prometa koje se po potrebi 

zabraniti promet na nerazvrstanoj cesti ako se radovi uvode na nerazvrstanim prometnicama na području 

ne mogu izvesti bez obustave prometa. općine radi poboljšanja sigurnosti i zaštite sudionika 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u prometu, zaštita okoliša, sprečavanja ili smanjenja 

kada je zbog hitne intervencije na nerazvrstanoj cesti prometnih zagušenja, korištenja parkirališta i slično, 

potrebno neodložno uvesti ograničenja, zabranu ili određuje općinski načelnik na prijedlog 

neku drugu promjenu na postojećoj regulaciji Jedinstvenog upravnog odjela uz suglasnost 

odvijanja prometa, pravna ili fizička osoba koja Policijske uprave.

obavlja radove na prometnici, dužna je odmah 

izvijestiti Policijsku upravu.

U vremenskom razdoblju od 15. studenog Članak 10.

tekuće godine do 15. travnja iduće godine, odnosno 

odmah u trenutku nastanka zimskih uvjeta na cesti Na kategoriziranim cestama za aktivnosti 

(snijeg, led i druge vremenske nepogode) svi unutar cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa cesta 
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potrebno je provoditi postupke kod nadležnih tijela 48/10, 74/11 i 80/13, 158/13 - Odluka USRH i 

sukladno Zakonu o cestama i Zakonu o gradnji. 92/14).

Članak 11. 2. Dvosmjerni, odnosno jednosmjerni

 promet

Pravna ili fizička osoba nadležna za 

održavanje ceste dužna je voditi brigu  i poduzimati Članak 13.

primjerene mjere radi omogućavanja sigurnog i 

nesmetanog odvijanja prometa. Jednosmjerni promet odvija se na 

nerazvrstanoj cesti Ulica Krste Frankopana u 

Klokočeviku, a smjer je od Ulice Nikole Zrinskog 

1. Ceste s prednošću prolaza prema L42041

Na svim ostalim nerazvrstanim cestama na 

Članak 12. području općine promet se odvija dvosmjerno.

Ceste s prednošću prolaza (na raskrižjima u 

odnosu na sve ceste koje se na njih spajaju) na dan 3. Sustav tehničkog uređenja prometa

stupanja na snagu ove Odluke su:

Članak 14.

- cesta Ž4202 na dionici od granice k. o. 

Vranovci i k. o. Trnjani do granice k. o. Sapci i k. o. Sustav tehničkog uređenja prometa 

Staro Topolje ima prednost pred svim cestama, obuhvaća izgradnju, postavu i održavanje opreme i 

- cesta Ž4188 na dionici od granice k. o. oznaka kojom se obavlja regulacija i nadzor 

Trnjanski Kuti i k. o. Zadubravlje do ceste Ž4202 prometa, postiže i održava zadovoljavajuća 

ima prednost pred svim nerazvrstanim cestama, sigurnost svih sudionika u prometu i održava 

- cesta Ž4188 na dionici od ceste Ž4202 i prohodnost prometnih površina.

cesta L42041 na dionici od raskrižja sa cestom 

Ž4188 do granice k. o. Vrhovina i k. o. Šušnjevci ima 

prednost pred svim lokalnim i nerazvrstanim Članak 15.

cestama,

- cesta Ž4216 na dionici od granice k. o. Tehničkim uređenjem prometa u užem 

Oprisavci i k. o. Bicko Selo do ceste Ž4202 ima smislu smatra se određivanje mjesta postavljanja 

prednost pred svim lokalnim i nerazvrstanim horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosnih 

cestama, uređaja i određivanje načina rada tih uređaja, 

- cesta L42041 na dionici od raskrižja sa određivanje mjesta postavljanja prometne, zaštitne i 

cestom 4188 do granice k. o. Garčin i k. o. Novo druge opreme na prometnim površinama.

Topolje ima prednost pred svim lokalnim i Tehničko uređenje prometa obavlja pravna 

nerazvrstanim cestama, ili fizička osoba ovlaštena za izradu projekata 

- ceste L42042 i L42043 imaju prednost pred vezanih za uređenje prometa.

svim nerazvrstanim cestama.

Nerazvrstane ceste na području općine iste Članak 16.

su važnosti, osim ako prometnim znakom nije 

drugačije regulirano. Prometni znakovi, prometna svjetla i 

Za sve ceste vrijede pravila prvenstva svjetlosne oznake, oznake na kolniku i drugim 

prolaska određena člankom 57. Zakona o sigurnosti površinama, prometna oprema cesta, te signalizacija 

prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, i oprema za regulaciju, smirivanje i nadzor prometa 
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postavljaju se na temelju Prometnog projekta u Članak 21.

skladu s odredbama Pravilnika o prometnim 

znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. U slučaju prometne nesreće, kao i za 

(„Narodne novine“, br. 33/05, 64/05, 155/05 i namjerno ili iz nehaja oštećene ili uništene prometne 

14/11.) znakove i ostalu cestovnu opremu, općina ima pravo 

tražiti naknadu štete od počinitelja.

Članak 17.

Članak 22.

Prometni znakovi postavljaju se i održavaju 

tako da ih sudionici u prometu mogu na vrijeme i Športske i druge priredbe ili slične 

lako uočiti danju i noću i pravovremeno postupiti u aktivnosti na cesti ne smiju se održavati bez 

skladu s njihovim značenjem. odobrenja koje izdaje Policijska uprava.

Visina i položaj prometnog znaka moraju Ako se radi održavanja priredbe ili 

biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pješaka i da ih obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet, 

pješaci i vozila ne zaklanjaju. odobrenje se izdaje uz prethodnu suglasnost 

Prometni znakovi moraju se ukloniti, općinskog načelnika.

dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne 

odgovara izmijenjenim uvjetima na cesti i 

zahtjevima sigurnosti, te ako su oštećeni ili uništeni. Članak 23.

Zabranjuje se svim pravnim i fizičkim 

Članak 18. osobama neovlašteno iscrtavanje ili postavljanje 

fizičkih prepreka na javnim prometnim površinama 

Sva  oprema iz članka 16. ove Odluke treba u svrhu sprečavanja zaustavljanja ili parkiranja 

zadovoljavati propise o sigurnosti prometa. vozila.

Članak 19. 4. Ograničenje brzine kretanja vozila

Pod održavanjem prometnih znakova Članak 24.

podrazumijeva se njihovo čišćenje, popravak, te 

zamjena dotrajalih i nejasnih novim istovjetnim Na cesti Ž4202 koja prolazi kroz naseljena 

znacima. mjesta općine, sukladno članku 53. Zakona o 

Za poslove održavanja nije potreban sigurnosti prometa na cestama, vozač se ne smije 

prometni projekt. vozilom kretati brzinom većom od brzine dopuštene 

postavljenim prometnim znakom za cijelo naselje ili 

njegov dio.

Članak 20. Na ostalim županijskim, lokalnim i 

nerazvrstanim cestama ograničava se brzina 

Poslove postavljanja i održavanja opreme iz kretanja vozila na 50 km/h, ako prometnim znakom 

članka 19. ove Odluke, na nerazvrstanim cestama nije drugačije određeno.

obavlja fizička ili pravna osoba s kojom je općina Ukoliko se mijenja postojeće stanje 

sklopila ugovor za obavljanje te vrste poslova. potreban je prometni projekt i provedba postupka u 

skladu s posebnim zakonom i propisima donesenim 

na temelju tog zakona.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 18 Strana: 2241



5. Promet pješaka, biciklista, vozača Članak 28.

mopeda, zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje 

stoke Biciklisti su dužni kretati se po izgrađenim 

biciklističkim trakama i stazama, prelaziti cestu na 

Članak 25. obilježenim biciklističkim prijelazima, a gdje nema 

izgrađenih biciklističkih staza i traka u skladu sa 

Za promet pješaka, biciklista, vozača Zakonom o sigurnosti prometa na cestama 

mopeda, radnih strojeva i zaprežnih vozila, vrijede („Narodne novine“, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 

odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama 158/13 - Odluka USRH i 92/14).

(„Narodne novine“, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 

158/13 - Odluka USRH i 92/14).

Članak 29.

Članak 26. Mjesta javnog karaktera za parkiranje i 

čuvanje bicikla, mopeda i motocikla, odnosno 

Pješaci su se dužni kretati izgrađenim postavljanje stalaka za bicikle u pješačkim zonama i 

nogostupom i prelaziti cestu na obilježenom ostalom području općine utvrđuje Jedinstveni 

pješačkom prelazu, a gdje nema izgrađenih upravni odjel.

nogostupa u skladu sa Zakonom o sigurnosti 

prometa na cestama („Narodne novine“, br. 67/08, 

48/10, 74/11, 80/13, 158/13 - Odluka USRH i Članak 30.

92/14).

Kroz pješačke zone na području općine nije 

dozvoljena vožnja mopedom, motociklom, 

Članak 27. skuterom, lakim četverociklom i sličnim vozilima, 

osim uz dozvolu Jedinstvenog upravnog odjela s 

U slučaju da na kolniku ima vode, blata ili točno određenim pravcima kretanja i mjestima za 

otpadaka vozači motornih vozila su dužni smanjiti stajanje.

brzinu i spriječiti prskanje vode, blata ili otpadaka 

koje bi moglo zaprljati ili ozlijediti pješake. Pravne 

ili fizičke osobe koje su nadležne za čišćenje i Članak 31.

održavanje cesta dužne su u što je kraće mogućem 

roku otkloniti nečistoće sa cesta, te ih osposobiti za Zabranjeno je ostavljanje i parkiranje 

nesmetani promet. bicikla, mopeda, skutera i motocikla naslanjanjem 

Pješački prijelazi moraju biti obilježeni na fasade objekata javnih, državnih i drugih 

prometnom signalizacijom sukladno važećem institucija ili na javnim zelenim površinama.

Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji  i Zabranjeno je parkiranje vozila iz stavka 1. 

opremi na cestama („Narodne novine“, br. 33/05, ovog članka na nogostupima i  prometnicama 

64/05, 155/05 i 14/11). ukoliko na bilo koji način ugrožavaju sigurnost 

Radi nesmetanog kretanja invalida, sudionika u prometu.

prolaska biciklista i dječjih kolica, na obilježenim 

pješačkim prijelazima treba biti postavljen 

polegnuti rubnjak. Ova mjera mora se poštivati kod Članak 32.

svake novogradnje i rekonstrukcije ulica sukladno 

Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina Vozač zaprežnog vozila mora upravljati 

osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti zapregom sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na 

(„Narodne novine“, br. 78/13). cestama („Narodne novine“, br. 67/08, 48/10, 74/11, 

. 80/13, 158/13 - Odluka USRH i 92/14).
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Vozač zaprežnog vozila dužan je upravljati Članak 34.

zapregom tako da se kreće što bliže desnom rubu 

kolnika. Za sve vrijeme kretanja cestom vozač Stoku i druge životinje ne smije se voditi niti 

zaprežnog vozila mora držati uzde u rukama ili ostavljati na cesti bez nadzora, odnosno vlasnici 

upravljati zapregom hodajući pokraj ili ispred nje. su dužni poduzeti sve mjere da iste ne izađu na cestu 

Širina predmeta na zaprežnom vozilu ne bez nadzora.

smije iznositi više od 250 cm, a težina mora biti u 

razmjeru sa snagom zaprege.

Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez 

nadzora na cesti.

Vozač zaprežnog vozila mora voditi 

zapregu:

a) na nepreglednom i nesigurnom prijelazu 

ceste preko željezničke pruge,

b) pri prijelazu preko državne ili županijske 

ceste,

c) pri uključivanju u promet iz dvorišta ili s 

druge površine kada mu je vidik zaklonjen ili je 

vidljivost smanjena,

d) pri uključivanju u promet kada prelazi 

preko nogostupa ili biciklističke staze.

Članak 33.

Na županijskim i lokalnim cestama 

gonjenje stoke u stadu ili krdu mora nadzirati 6. Parkirališne površine, način parkiranja i 

dovoljan broj goniča. Goniči su dužni stado ili krdo zabrane parkiranja

nadzirati i ravnati tako da se ne ugrožava i u što  

manjoj mjeri ometa promet. Veći broj stoke goniči Članak 37.

moraju goniti u grupama koje ne smiju biti duže od 

50 m, a između njih mora biti razmak najmanje 50 Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: 

m. javno parkiralište) je dio javne prometne površine 

Na županijskim i lokalnim cestama stoku ne namijenjene isključivo za parkiranje vozila.

smije goniti niti voditi osoba koja nije navršila 10 Javno parkiralište mora biti označeno 

godina. prometnom signalizacijom sukladno propisima. 

Preko ceste gdje nema izgrađenih ili Javna parkirališta moraju se održavati čistima i 

određenih prijelaza stoka se smije goniti ili voditi urednima. Na javnim parkiralištima mora se 

samo na preglednom dijelu ceste. održavati red, a vozila se moraju parkirati unutar 

Prelaženje stoke u stadu ili krdu preko označenog parkirnog mjesta.

županijske ili lokalne ceste moraju osiguravati Organizacija i način naplate parkiranja 

najmanje dva goniča koji se nalaze s jedne i s druge vozila na javnim parkiralištima na području općine 

strane prijelaza. utvrđuje se odlukom koju donosi Općinsko vijeće 

Kada se stoka goni noću preko županijske ili općine Garčin uz prethodnu suglasnost Policijske 

lokalne ceste goniči moraju nositi svjetiljke s uprave.

crvenim svjetlom koje mora biti jasno vidljivo 

drugim sudionicima u prometu na udaljenosti od 

najmanje 150 m.

Članak 35.

Svi sudionici u prometu moraju prema 

osobama s invaliditetom, slijepim i nemoćnim 

osobama, te djeci, kao i osobama koje prate ili 

prevoze osobe s invaliditetom, slijepe i nemoćne 

osobe ili djecu, postupati s najvećom mogućom 

pažnjom.

Članak 36.

Autobusna stajališta ili ugibališta utvrđuje 

općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog 

upravnog odjela, uz prethodnu suglasnost Policijske 

uprave.
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Članak 38. Članak 41.

Parkiranje vozila na području općine Nije dozvoljeno parkiranje vozila na 

dozvoljeno je na uređenim i obilježenim površinama nogostupu, osim kada je to dopušteno prometnim 

namijenjenim parkiranju, te na drugim površinama znakom.

gdje to nije protivno Zakonu ili drugim propisima. U slučaju da je dozvoljeno parkiranje iz 

Rezerviranje parkirališnog prostora može stavka 1. ovog članka, za kretanje pješaka mora biti 

se odobriti na  mjestima gdje za to postoje prometno ostavljeno najmanje 1,60 m širine na površini za 

tehnički uvjeti, a u ovisnosti od funkcioniranja kretanje pješaka s time da ta površina ne može biti uz 

prometa na širem području. rub kolnika.

Rezerviranje parkirališnog prostora Način i uvjeti korištenja nogostupa 

regulirat će se putem ugovora o uporabi označeni su prometnim znakom i signalizacijom na 

parkirališnog prostora kojeg u ime općine zaključuje nogostupu.

Jedinstveni upravni odjel ili organizator parkiranja 

na parkiralištima s naplatom.

Visinu naknade i uvjete za uporabu Članak 42.

rezerviranog parkirališnog prostora određuje 

općinski načelnik. Kolnici i nogostupi uz pravce razvrstanih 

cesta kroz općine ili druge površine uz te pravce 

mogu se urediti, obilježiti i koristiti za parkiranje 

Članak 39. vozila uz prethodnu suglasnost Hrvatskih cesta 

d.o.o. ili Županijske uprave za cestu.

Na javnim parkiralištima, zabranjeno je 

parkiranje vozila preko 7,5 tona ukupne mase.

Na javnim parkiralištima zabranjeno je Članak 43.

ostavljati radne i poljoprivredne strojeve.

Mjesta namijenjena za parkiranje vozila iz Jedinstveni upravi odjel ovlašten je 

stavka 1. ovog članka utvrđuje općinski načelnik na prostorno i vremenski osigurati kretanje, 

prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela. zaustavljanje i parkiranje vozila prilikom posebnih 

manifestacija u općini.

Javna parkirališta pod naplatom mogu se 

Članak 40. koristiti za održavanje zabavnih, sportskih i sličnih 

manifestacija uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog 

Na javnim parkiralištima trebaju se posebno upravnog odjela.

obi l jež i t i  hor izonta lnom i  ver t ika lnom 

signalizacijom rezervirana parkirališna mjesta za 

vozila osoba s invaliditetom. Članak 44.

Rezervirana parkirališna mjesta iz stavka 1. 

ovog članka mogu koristiti osobe s invaliditetom Vlasnik vozila dužan je za vrijeme snježnih 

kada upravljaju vozilom ili se nalaze u vozilu samo padalina prije čišćenja snijega premjestiti parkirano 

uz isticanje znaka pristupačnosti .  Znak ili zaustavljeno vozilo, odnosno poduzeti sve mjere 

pristupačnosti  potrebno je istaknuti ispred prednjeg da se snijeg može počistiti s javno-prometnih 

vjetrobranskog stakla, na način da su vidljivi površina.

fotografija i podaci korisnika.
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7. Zone smirenog prometa vlasnik, odnosno korisnik vozila.

Članak 45.

Članak 47.

Zone smirenog prometa, sukladno 

odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Blokiranje autobusa, teretnih automobila, 

mogu se označiti na kolniku ispred škola, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja 

predškolskih ustanova, dječjih igrališta i parkova, nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila, 

staračkih domova, zdravstvenih ustanova, te ostalih obavlja pravna ili fizička osoba po nalogu ili 

mjesta gdje učestalo prometuju starije i nemoćne djelatnik Policijske uprave.

osobe, kao i na dijelu javno prometnih površina koje Nakon deblokade vozila iz stavka 1. ovog 

služe za pješački prilaz tim ustanovama. članka, vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je 

Osim standardne vertikalne i horizontalne odmah ukloniti vozilo s mjesta gdje je bilo 

signalizacije, u zonama smirenog prometa mogu se nepropisno parkirano.

na kolniku postaviti propisane umjetne izbočine radi Visinu naknade troškova blokiranja, 

dodatnog upozorenja vozačima. odnosno deblokiranja vozila i ostale uvjete u vezi s 

Potrebu poduzimanja odgovarajućih mjera time određuje općinski načelnik.

za smirivanje prometa na dijelu prometnica, iz 

stavka 1. ovog članka, utvrđuje općinski načelnik na 

prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, uz 9. Postavljanje i održavanje zaštitnih 

prethodnu suglasnost Policijske uprave i Hrvatskih ograda za pješake na opasnim mjestima

cesta d.o.o. ili Županijske uprave za ceste.

Članak 48.

8. B l o k i r a n j e  a u t o b u s a ,  t e re t n i h  Na javno prometnim površinama mogu se 

automobila, priključnih vozila i radnih strojeva postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke 

na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu, a 

tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila posebice ispred ustanova za predškolski odgoj, 

škola, sportskih dvorana, igrališta, te drugih javnih 

Članak 46. objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj 

ljudi.

Vozila koja su zaustavljena i parkirana Za postavu svih prepreka potrebno je 

suprotno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama pribaviti odobrenje koje izdaje Jedinstveni upravni 

(„Narodne novine“, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, odjel po prethodno nabavljenoj suglasnosti 

158/3 - Odluka USRH i 92/14) i suprotno Policijske uprave.

odredbama ove Odluke uklonit će se na temelju Kada se fizičke prepreke postavljaju na 

naloga Jedinstvenog upravnog odjela ili policijskog nogostupima uz razvrstane ceste, potrebna je i 

službenika i premjestiti na lokaciju koju za tu suglasnost nadležne uprave za ceste.

namjenu odredi općinski načelnik uz prethodnu Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog 

suglasnost Policijske uprave. ili poslovnog prostora Jedinstveni upravni odjel 

Poslove uklanjanja, premještanja, čuvanja i može dati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, 

izdavanja premještenih vozila obavlja pravna osoba stupića ili dr. prepreka radi slobodnog pristupa u 

ili pojedinac kojeg ovlasti općinski načelnik uz objekt po uvjetima navedenima u stavku 2. i 3. ovog 

prethodnu suglasnost Policijske uprave. članka.

Visinu naknade troškova premještanja Fizičke prepreke postavlja podnositelj 

vozila određuje općinski načelnik uz prethodnu zahtjeva o svom trošku.

suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Troškove premještanja vozila podmiruje 
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Članak 49. 11. Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i 

napuštenih vozila

Radi osiguranja kretanja osoba s 

invaliditetom uz pješačke prijelaze moraju se Članak 53.

ugraditi rampe ili izvesti upušteni nogostupi 

sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti Zabranjeno je dotrajala, oštećena i 

građevina osobama s invaliditetom ili smanjene napuštena vozila i vozila bez registarske oznake, te 

pokretljivosti („Narodne novine“, broj 78/13). dijelove vozila ostavljati na javno prometnim 

površinama.

Vlasnik vozila ili dijelova vozila dužan je 
10. Pješačke zone, sigurni pravci za kretanje iste odmah ukloniti ili ih smjestiti u garažu, 
školske djece, posebne tehničke mjere za radionicu za popravak vozila ili predati pravnoj ili 
sigurnost pješaka i biciklista u blizini fizičkoj osobi registriranoj za skladištenje ili 
obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, obrađivanje otpada.
igrališta kino dvorana i slično Ako vlasnik vozila koje se nalazi na javnoj 

površini ili javno prometnoj površini ne ukloni 
Članak 50. vozilo ili dijelove vozila, Jedinstveni upravni odjel 

naložit će rješenjem uklanjanje istih na trošak 
Pješačke zone određuje općinski načelnik vlasnika.

na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela uz Pod dotrajalim, napuštenim ili oštećenim 
prethodnu suglasnost Policijske uprave. vozilima smatra se vozilo kojem nedostaje motor, 

jedan ili više kotača, prednja ili bočna stakla, dio 

karoserije ili slično.
Članak 51.

Pješačka zona obilježava se prometnim Članak 54.
znakovima, dopunskim pločama i oznakama.

Unutar pješačke zone mogu se postaviti Ukoliko vlasnik ne preuzme uklonjeno 
fizičke prepreke za ograničenje prometa. vozilo u roku od 30 dana od primljene, odnosno 

Vrstu fizičkih prepreka i mjesta gdje će se oglašene obavijesti, s tim vozilom će se postupiti 
iste postaviti, određuje općinski načelnik na prema propisima o napuštenim stvarima.
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela uz Oglas se ističe na radnoj ploči općine u 
prethodnu suglasnost Policijske uprave. trajanju od 15 dana.

U slučaju neophodne potrebe (određenih 

manifestacija, posebnog prijevoza i sl.), Jedinstveni 

upravni odjel može izdati dozvolu za privremeno 12. Površine na kojoj će se obavljati test 

micanje fizičkih prepreka. vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan 

kolnika (off road), sportske, enduro i 

promidžbene vožnje

Članak 52.

Članak 55.

Unutar pješačkih zona vrijedi stalna 

zabrana prometa za sva motorna vozila, osim kada to Test vožnje, terenske vožnje (cross), vožnja 

zahtijevaju poslovi sigurnosti, opskrbe i drugi hitni izvan kolnika (off road), sportske, enduro i 

sigurnosni razlozi. promidžbene vožnje, druge priredbe ili slične 

aktivnosti mogu se obavljati na javno prometnim i 

drugim javnim površinama koje po pojedinačnom 

zahtjevu odredi općinski načelnik, na prijedlog 
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Jedinstvenog upravnog odjela, uz prethodnu Članak 59.

suglasnost Policijske uprave.

Ako se radi održavanja priredbe ili U pješačkoj zoni je ograničenje brzine na 

obavljanja aktivnosti zabranjuje promet na brzinu hoda pješaka za sva vozila, osim za vozila 

razvrstanoj cesti, odobrenje izdaje Policijska uprava koja moraju djelovati interventno (Hitna medicinska 

i nadležna uprava za ceste. pomoć, vatrogasci, vozila MUP-a) iz članka 60. ove 

Odluke.

13. Uvjeti prometovanja vozila opskrbe u 

zonama smirenog prometa III. JAVNA RASVJETA I ZELENILO

Članak 56. Članak 60.

U pješačkim zonama vrijeme opskrbe Svjetiljke javne rasvjete ne smiju biti 
poslovnih i stambenih objekata i vrijeme postavljene tako da izazivaju zaslijepljenost.
zadržavanja vozila u pješačkoj zoni određuje Rasvjeta, svjetleće reklame i natpisi, što se 
općinski načelnik, na prijedlog Jedinstvenog nalaze uz ceste, bez obzira na njihovu udaljenost, ne 
upravnog odjela, uz prethodnu suglasnost Policijske smiju izazivati bliještanje.
uprave. Rasvjeta, svjetleće i ostale reklame ne smiju 

se postavljati tako da umanjuju preglednost.

Članak 57.

Članak 61.
Od zabrane prometa u pješačkoj zoni 

izuzimaju se vozila koja moraju interventno Na mjestima gdje postoji javna rasvjeta 
prometovati unutar pješake zone (hitna medicinska pješački prijelaz mora biti postavljen u odnosu na 
pomoć, vatrogasci, vozila MUP-a), vozila HEP-a, svjetiljku tako da je pješak osvjetljen s one strane s 
vozila komunalnih službi, vozila za prijevoz osoba s koje nailaze vozila.
invaliditetom, vozila kućne njege, vozila suca Prometni znak u blizini svjetiljke mora biti 
istrage, servisna vozila, kao i vozila s posebnim postavljen tako da bude kvalitetno osvijetljen.
odobrenjem ili dozvolom, i to u vrijeme vršenja 

poslova iz svog djelokruga.

Članak 62.

Članak 58. Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta dužan 

je brinuti da krošnje stabala i drugo raslinje, 
Sva druga vozila mogu prometovati reklame, ogrjevna drva i drugi objekti ne ugrožavaju 

pješačkom zonom ograničeno, uz posebnu dozvolu i ne ometaju normalan tok prometa, te ne zauzimaju 
koju izdaje Jedinstveni upravni odjel na zahtjev prostor iznad cijele širine kolnika u visini od 
korisnika, uz podnošenje tražene dokumentacije. najmanje 4,5 metara, da ne zaklanjaju rasvjetna 

Godišnju dozvolu za ulazak vozila u tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne 
pješačku zonu mogu dobiti samo stanari sa stalnim signale, da ne ometaju preglednost na raskrižjima, te 
prebivalištem unutar pješačke zone i korisnici da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih 
poslovnih prostora (vlasnici ili zakupci) unutar zona.
pješačke zone koji imaju parkiralište za vlastite Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik 
potrebe (dvorište ili garaža) u sklopu stana ili zemljišta ne postupi prema odredbi iz stavka 1. ovog 
poslovnog prostora. članka, Jedinstveni upravni odjel izdat će nalog 

ovlaštenoj organizaciji da to izvrši o trošku vlasnika, 
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odnosno korisnika zemljišta, po isteku osam dana od VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

uručenja pismenog upozorenja.

Članak 66.

IV. NADZOR Ograničenja i obveze propisane odredbama 

ove Odluke moraju se vidljivo označiti propisanom 

Članak 63. prometnom signalizacijom, a sve u skladu s važećim 

Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke opremi na cestama („Narodne novine“, br. 33/05, 

obavlja Jedinstveni upravni odjel u okviru svoje 64/05, 155/05 i 14/11).

nadležnosti.

Članak 67.

Članak 64.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

U obavljanju nadzora iz članka 65. ove dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

Odluke, Jedinstveni upravni odjel ovlašten je: posavske županije".

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. upozoravati i opominjati, KLASA: 021-01/15-01/127

3. predlagati izdavanje obaveznog URBROJ: 2178/06-01-15-2

prekršajnog naloga. Garčin, 23. listopada 2015.

PREDSJEDNIK 

V. PREKRŠAJNE ODREDBE OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.

Članak 65.

Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 

kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, od 

500,00 kuna fizička osoba, obrtnik i osoba koja 32.

obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila 

u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne 

djelatnosti i od 200,00 kuna fizička osoba ako: Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 

1. neovlašteno iscrtava ili postavlja fizičke („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

prepreke na javnim prometnim površinama u svrhu broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na 

sprečavanja zaustavljanja i parkiranja vozila (članak svojoj 17. sjednici održanoj dana 23. listopada 2015. 

23. ove Odluke) godine, donosi

2. počini prekršaj iz članka 31., članka 32. i 

članka 33. ove Odluke, ODLUKU 

3. postavi zaštitnu ogradu, stupić ili drugu 

prepreku bez odobrenja Ministarstva nadležnog za o usvajanju Izvješća o radu općinskog 

unutarnje poslove, (članak 48. stavak 2. i 3. Odluke), načelnika za period 1. 1. do 30. 6. 2015. godine

4. ostavi dotrajalo, oštećeno ili napušteno 

vozilo bez registarskih oznaka kao i dijelove vozila 

na javnim prometnim površinama (članak 53. stavak Članak 1.

1. i 3. Odluke),

5. ne postupi sukladno članku 64. stavak 1. Usvaja se Izvješće o radu općinskog 

Odluke. načelnika za period 1. 1. do 30. 6. 2015. godine.   
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Članak 2. Članak 1.

Tekst Izvješća o radu općinskog načelnika Poništava se Odluka o donošenju ciljanih 

za period 1. 1. do 30. 6. 2015. godine je sastavni dio III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

ove Odluke. općine Garčin - KLASA: 021-01/15-01/118, 

URBROJ: 2178/06-01-15-01 od 30. srpnja 2015. 

godine, koja je objavljena u „Službenom vjesniku 

Članak 3. Brodsko-posavske županije“ broj 12/2015. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a bit će objavljena u „Službenom Članak 2.

vjesniku Brodsko-posavske županije" i na internet 

stranici: www.opcina-garcin.hr. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

OPĆINA GARČIN posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINA GARČIN

KLASA: 021-01/15-01/128 OPĆINSKO VIJEĆE

URBROJ: 2178/06-01-15-01

Garčin, 23. listopada 2015. KLASA: 021-01/15-01/130 

URBROJ: 2178/06-01-15-01

Predsjednik Garčin, 23. listopada 2015.

Općinskog vijeća:

Mato Jerković, v.r. Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Mato Jerković, v.r.

33.

34.

Na temelju članka 78. i 102. Zakona o 

prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 

broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 188. („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na 

broj 153/13) i članka 32. Statuta općine Garčin svojoj 17. sjednici održanoj dana 23. listopada 2015. 

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

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

svojoj 17. sjednici održanoj dana 23. listopada 2015. ODLUKU 

godine, donosi

o usvajanju Strateškog plana općine Garčin 

ODLUKU 2015. - 2018. godine

o poništenju Odluke o donošenju ciljanih III. 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Članak 1.

općine Garčin

Usvaja se Strateški plan općine Garčin za 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 18 Strana: 2249



razdoblje 2015. – 2018. godine, koji je izradila Članak 1.

tvrtka Eko - Vet Proizvodnja d. o. o. iz Vukovara.   

Zvonko Kampić, član Općinskog vijeća, 

razrješuje se dužnosti člana Stožera zaštite i 

Članak 2. spašavanja općine Garčin zaduženog za područje 

vatrogastva. 

Tekst Strateškog plana općine Garčin za 

razdoblje 2015. – 2018. godine je sastavni dio ove 

Odluke. Članak 2.

Miroslav Štefanac, zapovjednik VZO 

Članak 3. Garčin, imenuje se za člana Stožera zaštite i 

spašavanja općine Garčin zaduženog za područje 

Ova Odluka stupa na snagu danom vatrogastva. 

donošenja, a bit će objavljena u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije" i na internet 

stranici: www.opcina-garcin.hr. Članak 3.

OPĆINA GARČIN Ova Odluka stupa na snagu danom 

OPĆINSKO VIJEĆE donošenja, a bit će objavljena u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije".

KLASA: 021-01/15-01/126

URBROJ: 2178/06-01-15-01 OPĆINA GARČIN

Garčin, 23. listopada 2015. OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik KLASA: 021-01/15-01/129

Općinskog vijeća: URBROJ: 2178/06-01-15-01

Mato Jerković, v.r. Garčin, 23. listopada 2015.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Mato Jerković, v.r.

35.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i 

spašavanju („Narodne novine“, broj 170/04, 79/07, 36.

38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta općine Garčin 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i 

svojoj 17. sjednici održanoj dana 23. listopada 2015. spašavanju („Narodne novine“, broj 170/04, 79/07, 

godine, donosi 38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta općine Garčin 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

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

svojoj 17. sjednici održanoj dana 23. listopada 2015. 

o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite godine, donosi

i spašavanja općine Garčin  
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RJEŠENJE Članak 3.

o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite Ova Odluka stupa na snagu danom 

i spašavanja općine Garčin donošenja, a bit će objavljena u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije".

Članak 1. OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE

Josip Dubac, član Općinskog vijeća, 

razrješuje se dužnosti člana Stožera zaštite i KLASA: 021-01/15-01/131

spašavanja općine Garčin zaduženog za URBROJ: 2178/06-01-15-01

zbrinjavanje i evakuaciju. Garčin, 23. listopada 2015.

Predsjednik 

Članak 2. Općinskog vijeća:

Mato Jerković, v.r.

Blaženka Trabalko, član Općinskog vijeća 

općine Garčin, imenuje se za člana Stožera zaštite i 

spašavanja općine Garčin zaduženog za 

zbrinjavanje i evakuaciju. 
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OPĆINA  GUNDINCI

34.

»Narodne novine«, 

»Narodne 

novine«, 

ODLUKU

o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih 

troškova

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 

1,60 kuna,

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 

Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o kuna,

pravu na pristup informacijama ( 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 

broj 25/13) i članka 2. do članka 5. Kriterija za kuna,

određivanje visine naknade stvarnih materijalnih 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici 

troškova i troškova dostave informacije ( ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 

broj 12/14), općinski načelnik općine GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 

Gundinci donosi 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB,

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz 

fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna i

9. pre tvaranje  zapisa  s  v ideovrpce ,  

audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 

1,00 kuna.

I. Troškovi dostave informacija obračunavaju 

se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih 

Visina naknade stvarnih materijalnih usluga.

troškova u postupcima ostvarivanja prava na pristup 

informacijama, određena je u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 II.

kuna,

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 Visinu naknade stvarnih materijalnih 

kuna, troškova i troškova dostave za usluge koje nisu 

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – navedene u članku 1. ove Odluke, općina Gundinci 

1,00 kuna, odredit će na način da u visinu naknade zaračuna 
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prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak Općina Gundinci donosi odluku o 

amortizacije koju ima općina Gundinci, te trošak nezaračunavanju troškova iz prethodnog stavka za 

poštanskih usluga. stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem 

i dostavom informacije koji ne prelaze iznos od 

50,00 kuna, kao i iznimno troškova koji prelaze 

Vrijeme koje zaposlenik općine Gundinci iznos od 50,00 kuna, koji se uplaćuju u korist 

provede prikupljajući, pripremajući i pružajući Proračuna općine Gundinci 

informaciju korisniku prava na pristup informaciji, a prije preuzimanja ili 

ne predstavlja stvarni materijalni trošak. dostave informacija u traženom obliku.

III. V.

Općina Gundinci dostavit će korisniku 

informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Općina Gundinci zatražit će od korisnika da 

unaprijed položi sredstva u korist Proračuna općine 

Gundinci 

očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova, 

odnosno troškova dostave u roku od 8 (osam) dana, Klasa: 008-01/15-01/12

ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da Urbroj:2178/05-01/15-1

korisnik prava na pristup informaciji u roku ne Gundinci, 16. listopada 2015.g.

položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik 

prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.  

IV.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti, te 

ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i 

javnog interesa, općina Gundinci može odlučiti da 

korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove 

koji nastaju pružanjem i dostavom informacije 

ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna. 

IBAN:

HR9525000091814000006, 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“, a objavit će se na službenoj web 

stranici općine i dostupna je javnosti u skladu s 

odredbama Zakona o pravu na pris tup 

IBAN: HR9525000091814000006, informacijama. 

Načelnik 

općine Gundinci

Ilija Markotić, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC

35. I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i 
Ovim se Pravilnikom utvrðuju kriteriji, područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
Proračuna općine Slavonski Šamac udrugama čije 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 46. Statuta 
aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i općine Slavonski Šamac (“Službeni vjesnik 
ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih Brodsko-posavske županije”, br.6/13), a sukladno 
strateškim i planskim dokumentima općine odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, 
Slavonski Šamac (u daljnjem tekstu općina).broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i 

 Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno 
udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o 
odnosu na druge organizacije civilnog društva kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
(zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
druge neprofitne organizacije), kada su one, u skladu dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba 
s uvjetima javnog natječaja ili poziva za financiranje (“Narodne novine” broj  26/15), općinska načelnica 
programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, općine Slavonski Šamac na dan 16. listopada 2015. 
odnosno partneri.godine, donosi

 Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na 

financiranje programa i projekata ustanova čiji je PRAVILNIK
osnivač ili suosnivač općina. Iznosi financiranja tih 

programa i projekata bit će definirani od strane o financiranju javnih potreba općine 
Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac kroz Slavonski Šamac 
Proračun općine i program javnih potreba.
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Članak 2. postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode 

Općina će pružati financijsku podršku udruge ili uvjetima javnog natječaja ili javnog 

programima i projektima udruga za zadovoljenje poziva.

javnih potreba općine, i to u području: kulture, 

sporta i rekreacije, tehničke kulture, socijalne skrbi i Članak 4.

zdravstva, odgoja i obrazovanja, te ostalih programa 

iz područja društvenih djelatnosti na području Općina Slavonski Šamac će pružati financijsku 

općine Slavonski Šamac. podršku višegodišnjim i jednogodišnjim 

Općina će, prema uvjetima iz ovog programima, te projektima udruga pri čemu se:

Pravilnika,  pružat i  f inanci jsku podršku - pod projektom smatra skup aktivnosti koje 

jednokratnim, jednodnevnom i višednevnim su usmjerene ka ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će 

manifestacijama kulturnog i sportskog karaktera se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i 

čije će ostvarenje povećati turističku ponudu općine. ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju 

definirane troškove i resurse

- pod programima se smatraju kontinuirani 

Članak 3. procesi koji se u načelu izvode u dužem 

vremenskom periodu kroz čitav niz različitih 

Potencijalni korisnici financijske podrške iz aktivnosti čija su struktura i trajanje fleksibilniji. 

čl. 2. ovog Pravilnika  mogu biti udruge upisane u Programi mogu biti jednogodišnji ili višegodišnji, a 

Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući općina će natječajima i pozivima poticati izradu 

registar i u Registar neprofitnih organizacija, koje su višegodišnjih programa radi razvoja civilnog 

se svojim statutom opredijelile za obavljanje sektora društva na području općine.

djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i 

kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u Općina Slavonski Šamac će pružati 

suprotnosti s Ustavom i zakonom, a čija temeljna f inaci jsku podršku udrugama i  ostal im 

svrha nije stjecanje dobiti (u daljnjem tekstu: organizacijama civilnog društva za njihove 

korisnik financiranja). jednodnevne i višednevne manifestacije koje 

Korisnik financiranja mora uredno predstavljaju aktivnosti koje iste provode sa ciljem 

ispunjavati obveze iz svih prethodno zaključenih davanja dodatne ponude na području općine, a mogu 

ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom biti sportske, socijalne, humanitarne, gastronomske 

svaka prijava za financiranje novog projekta iz i druge naravi kao i graðanske inicijative pod koje 

javnog izvora na javni natječaj bit će odbijena iz spada skup aktivnosti koje sa ciljem rješavanja 

formalnih razloga, sukladno uvjetima koje propisuje uočenog problema na dijelu ili na cijelom području 

općinski načelnik općine Slavonski Šamac u samom općine, osmisli i provodi dio graðana općine 

Javnom natječaju (u daljnjem tekstu: Općinski okupljen u udrugu, školu i drugu organizaciju 

načelnik). civilnog društva, u pravilu komunalnog ili 

Korisnik financiranja mora uredno humanitarnog karaktera, a cilj im je podizanje razine 

podnositi sva izvješća općini i drugim institucijama. kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje 

Korisnik financiranja mora uredno aktivnog graðanstva i korištenja lokalnih kapaciteta.

ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za socijalno i 

zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te druga 

davanja prema Državnom proračunu i proračunima Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja 

jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe financiranja

ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa 

ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije Članak 5.

izrečena pravomoćna osuda za kaznena djela 

odreðena uredbom o kriterijima, mjerilima i Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u 
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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: 

Slavonski Šamac sukladno Pravilniku o unutarnjem · ukupan iznos raspoloživih sredstava, 
redu, Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu · iznose predviđene za pojedina programska 
financijske podrške iz čl. 12. ovog Pravilnika, te područja (djelatnosti) ako će se natječaji raspisivati 
Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog za više programskih područja, te
natječaja iz članka 14. ovog Pravilnika. · najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora 

o dodjeli financijskih sredstava.

Članak 6.

II JAVNI  NATJEČAJ
Općina će, prije objave javnog poziva ili 

natječaja, izraditi obrasce natječajne dokumentacije Članak 10.
temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje 

programe ili projekte. Financiranje programa i projekata u 

područjima navedenim u čl. 2. ovog Pravilnika 

provodi se putem javnog natječaja kojeg raspisuje 
Članak 7. općinski načelnik, a čime se osigurava 

transparentnost dodjele financijskih sredstava.
Općina će pri financiranju programa i Općinski načelnik raspisuje javni natječaj 

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

putem, preporučenom poštom s povratnicom ili 

predajom na urudžbeni zapisnik.
Članak 9.

Imajući u vidu raspoloživi iznos Članak 11.
financijskih sredstava planiranih u Proračunu 

općine, namijenjen za zadovoljenje dijela javnih Natječaj sa cjelokupnom natječajnom 
potreba kroz dodjelu putem natječaja udrugama, 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 18Strana: 2256



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 Natječaj za podnošenje prijedloga projekta 

dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno ili programa bit će otvoren najmanje 30 dana od 

izravno, samo u iznimnim slučajevima: datuma objave.

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

udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu 

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

ili je udruga jedina organizacija operativno 
Po isteku roka za podnošenje prijava na sposobna za rad na području djelovanja i/ili 

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

Povjerenstvo se sastoji od 3 člana, s tim da je križ i dr.),
jedan član iz reda službenika općine Slavonski · kada se prema mišljenju Povjerenstva za 
Šamac, jedan iz Općinskog vijeća općine Slavonski 

jednokratnu dodjelu financijske podrške, 
Šamac, a jedan je vanjski suradnik.

jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 
Članove Povjerenstva imenuje općinski 

5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih 
načelnik. 

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

udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava 
izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u 
Imena članova Povjerenstva smatraju se 

Proračunu za financiranje svih programa i projekata 
poslovnom tajnom općine Slavonski Šamac, te se u 

udruga.
tom dijelu postupka primjenjuju odredbe o tajnosti 

podataka.
Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu 

Samo potpuna i na vrijeme dostavljena 
financijske podrške iz st. 1. ovog članka ima 3 člana, 

prijava za dodjelu financijske podrške ulazi u 
a imenuje ih općinski načelnik.

postupak kontrole ispunjavaja formalnih uvjeta 

natječaja.
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Članak 15. Članak 17.

U postupku provjere ispunjavanja U s lučaju  promjene podataka iz  

formalnih uvjeta natječaja provjerava se: prijave/zahtjeva (naziv, adresa, ime banke i broj 

žiro-računa, ime, prezime i OIB odgovorne osobe), 

korisnik financiranja se obvezuje dostaviti ažurirane · je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili 
podatke i dokaze u roku od 8 dana od dana nastanka javni poziv u zadanome roku
promjene.· je li zatraženi iznos sredstava unutar 

financijskih pragova postavljenih u 

natječaju ili javnom pozivu
Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i · ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe 

javna objava rezultataprojekta prihvatljiva

· ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i 
Članak 18.

partner prihvatljivi sukladno uputama za 

prijavitelje natječaja
Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijave 

· jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi 
koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno 

obvezni obrasci, te
kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje, 

· jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti te daje prijedlog općinskom načelniku za 
natječaja. odobravanje financijskih sredstava za programe ili 

projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, 

odlučuje općinski načelnik.
Članak 16.

(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz Članak 19.
razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj 

činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše Nakon administrativne kontrole svih prijava 
osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega i zahtjeva vrši se njihovo bodovanje. 
imaju pravo u narednih osam dana od dana prijema Općina će prijavljene programe i projekte 
obavijesti, podnijeti prigovor općinskom načelniku vrednovati temeljem sljedećih kriterija: relevantnost 
koji će u roku od osam dana od primitka prigovora programa i projekta za općinu, financijska i 
odlučiti o istome. operativna sposobnost korisnika financiranja, odnos 

(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od troškova i očekivanih rezultata, utjecaj na razvoj 
strane općinskog načelnika, prijava će biti upućena u lokalne zajednice, umrežavanje, partnerstvo i 
daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja volonterstvo, vidljivost programa/projekta i ostali 
prigovora prijava će biti odbijena. kriteriji, koji će svakim pojedinim javnim 

natječajem za svako zasebno područje financiranja 

biti točno definirani s odreðenim brojem bodova za 

svaki od kriterija. 
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Relevantnost programa i projekta broj bodova  Ovi bodovi se množe sa 
2 zbog d odatna važnost i 
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 

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  

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 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,  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 ili od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima 

projektima kojima su odobrena financijska sredstva, natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog 

općina će na svojim internetskim stranicama programa ili projekta uz pravo općine da zaštiti 

objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale 

programima ili projektima kojima su odobrena program ili projekt. 

sredstva i iznosima odobrenih sredstava 

financiranja.
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Članak 23. udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, 

Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu 

Općina će udrugama koje su nezadovoljne odlukom neprofitnih organizacija, uredbi, ovom Pravilniku i 

o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na drugim pozitivnim propisima. 

prigovor.

Članak 27.
Članak 24.

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

neodobravanju sredstava ili na visinu dodijeljenih 

sredstava.  Članak 28.

Članak 25. Izvješća koja je korisnik financiranja dužan 

dostaviti na propisanim obrascima i u rokovima 
(1) Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom propisanim ugovorom o financiranju su opisno i 
odjelu općine u pisanom obliku, preporučeno financijsko izvješće. 
poštom, u roku od 8 dana od dana dostave pisane 

obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po 

prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi Članak 29.
općinski načelnik.

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

obračunima istih), te dokazi o plaćanju istih (preslik 

naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).
Članak 26.

Općina će u suradnji s korisnikom financiranja, sa Zabrana dvostrukog financiranja
ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja 

proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata Članak 30.
za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih 

programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili 
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projekta općina neće odobriti financijsku podršku za korisnik je dužan utrošiti isključivo za 

aktivnosti koje se već financiraju iz javnih izvora i realizaciju programa/ projekta/ manifesta-

po posebnim propisima - kada je u pitanju ista cije/ inicijative utvrðenog Proračunom i 

aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto ugovorom. 

vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o (2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim 

koordiniranom sufinanciranju iz više različitih ako su korištena isključivo za financiranje 

izvora. prihvatljivih i opravdanih troškova u 

realizaciji programa utvrðenog ugovorom.

(3) Svako odstupanje od Proračuna bez 

Članak 31. prethodnog odobrenja općinskog načelnika 

općine smatrat će se nenamjenskim 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao trošenjem sredstava.

korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće (4) Ovisno o vrsti programa i projekta koji se 

kriterije: provodi, sljedeći troškovi se smatraju 

prihvatljivima, te mogu biti financirani iz · nastali su za vrijeme razdoblja provedbe 
Proračuna općine:programa ili projekta u skladu s ugovorom, 

- troškovi zaposlenika angažiranih na osim troškova koji se odnose na završne 
programu ili projektu koji odgovaraju izvještaje, troškova revizije i troškova 
stvarnim izdacima za plaće, te porezima i vrednovanja, a plaćeni su do datuma 
doprinosima iz plaće i drugim troškovima odobravanja završnog izvještaja. Postupci 
vezanim uz plaću i naknade; plaće, naknade javne nabave za robe, usluge ili radove 
i troškovi trebaju biti u skladu s onima koje mogu započeti prije početka provedbenog 
imaju djelatnici davatelja financijskih razdoblja, ali ugovori ne mogu biti 
sredstava iste stručne spreme, razine sklopljeni prije prvog dana razdoblja 
odgovornosti, stručnosti i složenosti provedbe ugovora;
poslova usporedivih s poslovima izvodi-

telja iz udruge i njenih partnera koji su · moraju biti navedeni u ukupnom predvi-
predviđeni programom ili projektom, đenom proračunu projekta ili programa,
odnosno u skladu s prosječnim plaćama u 

Republici Hrvatskoj u sličnim djelatno-· nužni su za provođenje programa ili 
stima. Plaće i naknade (honorari) ne smiju projekta koji je predmetom dodjele 
prelaziti one koji su aktualni na tržištu, osim financijskih sredstava,
ako to nije opravdano dokazivanjem 

neophodnosti za provedbu programa ili · mogu biti identificirani i provjereni i koji su 
projekta,

računovodstveno evidentirani kod koris-

nika financiranja prema važećim propisima 
– putni troškovi i troškovi dnevnica za 

o računovodstvu neprofitnih organizacija,
zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u 

programu ili projektu, pod uvjetom da su u 
· trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni 

skladu s pravilima o visini iznosa za takve 
sa zahtjevima racionalnog financijskog 

naknade za korisnike koji se financiraju iz 
upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost 

sredstava Državnog proračuna,
i učinkovitost.

– troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i 

materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih 
Članak 32.

isključivo za program ili projekt, te troškovi 

usluga pod uvjetom da su u skladu s 
(1) Odobrena sredstva financijske podrške 

tržišnim cijenama,
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– troškovi uredskog, stručnog i ostalog višednevnih i meðunarodnih programa ili u 

potrošnog materijala nepohodnog za iznimnim slučajevima kada se kroz 

realizaciju programa ili projekta, pregovaranje s općinskim načelnikom 

općine  dio tih troškova može priznati kao 

– troškovi podugovaranja, prihvatljiv trošak).

– administrativni troškovi,

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od 

- troškovi prehrane sudionika manifestacije strane korisnika financiranja

– troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva Članak 34.

ugovora, uključujući troškove financijskih 

usluga (1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi 

precizne i redovite račune vezane uz provoðenje 

- neizravni troškovi kao što su: energija, projekta ili programa koristeći odgovarajuće 

voda, uredski materijal, sitan inventar, računovodstvene sustave sukladno  propisima o 

telefon, pošta i drugi indirektni troškovi računovodstvu neprofitnih organizacija. 

koji nisu povezani s provedbom programa, (2) Računi i troškovi vezani uz projekt ili 

u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog program moraju biti lako prepoznatljivi i 

odobrenog iznosa financiranja iz Proračuna provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem 

općine. odvojenih računa za dani projekt ili program ili 

osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program 

mogu lako identificirati i pratiti do i unutar 

Neprihvatljivi troškovi računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava 

udruge. 

Članak 33.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili Članak 35.

programa smatraju se:

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti · dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili 
davatelju financijskih sredstava, inspektorima dugova;
proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim · dospjele kamate;
vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno · stavke koje se već financiraju iz javnih 
uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili izvora;
putem kontrola na licu mjesta, provoðenje projekta · kupovina zemljišta ili graðevina, osim kada 
ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju 

je to nužno za izravno provoðenje 
prateće dokumentacije za račune, računovodstvene 

projekta/programa, kada se vlasništvo mora 
dokumente i sve ostale dokumente relevantne za 

prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije 
financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od 

po završetku projekta/programa;
sedam godina nakon završne isplate. 

· gubici na tečajnim razlikama;

· zajmovi trećim stranama.

· troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih Povrat sredstava
pića (osim u iznimnim slučajevima kada se 

kroz pregovaranje s općinskim načelnikom Članak 36.
dio tih troškova može priznati kao 

prihvatljiv trošak), Općina će od korisnika financiranja u 
· troškovi smještaja (osim u slučaju pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za 
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provedbu odobrene financijske podrške u slučaju Završne odredbe

kada utvrdi da korisnik financiranja: 

Članak 39.· nije realizirao program ili projekt utvrðen 

Proračunom i ugovorom,
Odredbe natječajne dokumentacije vezane · nije utrošio sva odobrena sredstva,

za financiranje udruga sredstvima Proračuna općine · sredstva nije koristio namjenski,
koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u · iz neopravdanih razloga nije podnio 
suprotnosti s odredbama snažnijih akata (uredba i 

izvješće u propisanom roku.
zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su 

ih definirale odredbe tih akata.

Članak 37.

Članak 40.
(1) Korisnik financiranja će općini, najkasnije u 

roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno 
Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na udruge 

uputama davatelja financijskih sredstava da to učini 
koje se financiraju temeljem posebnih zakona 

vratiti sve iznose uplaćene preko utvrðenog 
(dobrovoljna vatrogasna društva, Crveni križ i dr.).

konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva, te 

nenamjenski utrošena sredstva.

(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku 
Članak 41.

koji je utvrdila općina, općina će povećati dospjele 

iznose dodavanjem zatezne kamate.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 

(3) Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju 
od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku 

financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim 
Brodsko-posavske županije”, a objavit će se i na 

potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema 
službenim stranicama općine Slavonski Šamac.

općini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka 

da se dogovore o plaćanju u ratama. 
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

OPĆINSKA NAČELNICA

Članak 38.
KLASA: 402-01/15-01/63

URBROJ: 2178/09-01-15-1
(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati 

U Slavonskom Šamcu, 16. listopada 2015.godine.
sredstava općini, općina Slavonski Šamac donijet će 

odluku da u narednom periodu prijave koje na 
OPĆINSKA NAČELNICA 

natječaj pristignu od strane tog prijavitelja ne uzme u 
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 

razmatranje. 
Vera Bošnjak, dipl.oec., v.r.

(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti 

istaknuta u natječaju.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

22. Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se 

Na temelju članka 14. Zakona o općinska načelnica.

regionalnom razvoju Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ br. 147/14) i članka 32. Statuta 

općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Članak 3.

Brodsko-posavske županije“ broj 9/09 i 5/13.), 

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj Ova Odluka stupa na snagu danom 

20. sjednici održanoj dana 7. listopada 2015. godine donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku 

donosi: Brodsko-posavske županije“.

ODLUKU

OPĆINSKO VIJEĆE

o pristupanju urbanom području OPĆINE VELIKA KOPANICA

grada Slavonskog Broda

KLASA: 021-01/15-01/12

UR. BROJ: 2178/12-03-15-01

Članak 1. Velika Kopanica, 7. listopada 2015.

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica PREDSJEDNICA 

donosi Odluku o pristupanju urbanom području OPĆINSKOG VIJEĆA

grada Slavonskog Broda, a u cilju razvoja područja OPĆINE VELIKA KOPANICA:

općine i Brodsko-posavske županije. Marica Hosu, v.r.
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23. Članak 2.

Temeljni dokument za donošenje ove 

Na temelju članka 17. Zakona o zaštiti i Odluke je Mišljenje o statusu i povijesnoj 

očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, vrijednosti zgrade stare škole koja se nalazi u naselju 

87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14) Beravci na k.č.br. 56/GR, z.k.ul.121, k.o. Beravci, 

i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u 

broj 9/09 i 5/13.) Općinsko vijeće općine Velika Slavonskom Brodu, kojim se predlaže stavljanje pod 

Kopanica na svojoj 20. sjednici održanoj dana 7. zaštitu od lokalnog značaja ove zgrade.

listopada 2015. godine donosi:

ODLUKU Članak 3.

o proglašenju zgrade stare škole u Beravcima Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će 

na k.č.br.56/GR, z.k.ul. 121, k.o. Beravci, objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-

kulturnim dobrom od lokalnog značaja posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 1. OPĆINE VELIKA KOPANICA

Odlukom o proglašenju zgrade stare škole u KLASA: 021-01/15-01/11

Beravcima na k.č.br.56/GR, z.k.ul.121 k.o. Beravci UR. BROJ: 2178/12-03-15-01

kulturnim dobrom (u daljnjem tekstu: Odluka) Velika Kopanica, 7. listopada 2015.

navedena zgrada proglašava se zaštićenim 

kulturnim dobrom od lokalnog značaja. PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE VELIKA KOPANICA:

Marica Hosu, v.r.
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24.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08. i 136/12 i 15/15), članka 
15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna („Narodne novine“ br 
24/13.) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.), 
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 20. sjednici održanoj 7. listopada 2015. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Velika Kopanica
za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2015. g.

I

Polugodišnji izvještaj Proračuna općine Velika Kopanica za 2015. godinu sastoji se od:

II

Polugodišnjim obračunom Proračuna općine Velika Kopanica utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u 
iznosu od 2.323.076,63 kn.

III

Rashodi utvrđeni pozicijom Proračuna za 2015.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.916.426,77 kn.

IV

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka čini manjak prihoda i 
primitaka:

Ostvareni prihodi i primici 2.323.076,63 kn
Izvršeni rashodi i izdaci 2.916.426,77 kn.
___________________________________________________________
Manjak  prihoda i primitaka 593.350,14 kn   

A. RACUN PRIHODA I RASHODA  
6 Prihodi poslovanja 2.167.341,42 
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.735,21 
UKUPNI PRIHODI: 2.173.076,63 
3 Rashodi poslovanja 1.805.525,27 
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 786.791,92 
UKUPNI RASHODI: 2.592.317,19 

   RAZLIKA – VIŠAK/ MANJAK - 419.240,56 
  
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA   

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 150.000,00 
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 324.109,58 
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE  - 174.109,58 

  
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA  - 593.350,14 
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V

Stanje žiro-računa na dan 1.siječanj 2015.g. iznosilo je  597.618,83 kn, a na dan 30.lipanj 2015.g. je 
93.173,22 kn.

VI

Općina Velika Kopanica  primila je zajam za izgradnju nerazvrstane ceste u Beravcima u iznosu od   
150.000,00 kn,   a  nije  davala  zajmove.

VII

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2015. godine iznose 995.465,01 kn.

    VIII

Stanje nepodmirenih obveza u iznosu od 895.713,00 kn odnosi se na nepodmirene obveze na kraju 
izvještajnog razdoblja.

IX

Općina Velika Kopanica u periodu siječanj-lipanj 2015. godine nije davala jamstva

X

Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim izdacima Proračuna općine Velika Kopanica za razdoblje 
siječanj – lipanj 2015. godine po vrstama prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka, te po ekonomskoj, 
organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine 
Velika Kopanica za 2015. godinu.

XI

Polugodišnji izvještaj zajedno s izvještajem o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna općine Velika 
Kopanica za 2015. godinu bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na internetskim 
stranica općine Velika Kopanica.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa: 400-01/15-01/33
Urbroj:2178/12-02-14-01
Velika Kopanica, 7. listopada 2015. godine

Predsjednica 
Općinskog vijeća:

MARICA HOSU, v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

50. Izvješće o financijskom poslovanju Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Čajkovci za 2014. godinu.

Na  temelju članka 45. stavka 7. Zakona o 

vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99., 117/01, Članak 2.

96/03, 174/04, 38/09. i 80/10), članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13 - pročišćeni Brodsko-posavske županije".

tekst) i članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 5/13 i OPĆINSKO VIJEĆE

14/14), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 21. OPĆINE VRPOLJE

sjednici održanoj 30. rujna 2015. g. donijelo je

Klasa : 021-05/15-01/07

ZAKLJUČAK Urbroj: 2178/11-01/15-11

Vrpolje, 30. 9. 2015. g.

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 

poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Predsjednik

Čajkovci za 2014. godinu Općinskog vijeća

Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća 
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51. Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99., 117/01, Brodsko-posavske županije".

96/03, 174/04, 38/09. i 80/10), članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi OPĆINSKO VIJEĆE

("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, OPĆINE VRPOLJE

125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13 - pročišćeni 

tekst) i članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni Klasa : 021-05/15-01/07

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 5/13 i Urbroj: 2178/11-01/15-10

14/14), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 21. Vrpolje, 30. 9. 2015. g.

sjednici održanoj 30. rujna 2015. g. donijelo je

Predsjednik

ZAKLJUČAK Općinskog vijeća

Tomislav Šimundić, v.r.

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 

poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Stari Perkovci za 2014. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća 

Izvješće o financijskom poslovanju Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Stari Perkovci za 2014. godinu.

Na  temelju članka 45. stavka 7. Zakona o 
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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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