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OPĆINA  BUKOVLJE

1.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu («NN» 87/08, 136/12),  članka 25. Statuta općine 
Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 11/01 ,04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) Općinsko 
vijeće općine Bukovlje na svojoj 16. sjednici održanoj dana 29. veljače 2016. g. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Proračuna općine Bukovlje

za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2015.g.

OPĆI DIO
I

Godišnjim obračunom Proračuna općine Bukovlje utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 
4.919.015,81 kn.

II

Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna za 2015.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.865.560,05 kn.

III

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

Ostvareni prihodi i primici   4.919.015,81 kn
Izvršeni rashodi i izdaci   3.865.560,05 kn
Višak prihoda i primitaka   1.053.455,76 kn

IV

Stanje žiro – računa na dan 1.1.2015.g. iznosilo je 567.691,46 kn, a na dan 31.12.2015.g.  1.589.262,29 kn.
Stanje blagajne na dan 31.12.2015.g. iznosi 0,00 kn.

V

Općina Bukovlje nije primala niti davala zajmove.

VI

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2015.g. u iznosu od 50.000,00 kn nije potrošena.



VII

Stanje potraživanja općine Bukovlje na dan 31.12.2015.g. u ukupnom iznosu od 1.269.281,46 kn odnosi 
se na potraživanja za: 

- porez na promet                                                    5.127,14 kn
- porez na tvrtku                                                                           93.730,93 kn
- porez na kuće za odmor                                                                          136.539,48 kn
- porez na reklame                                                                        605,90 kn
- koncesije                                                                                 3.892,00  kn
- najam imovine                                                                                   15.159,89 kn
- grobna naknada                                                                                          12.725,00 kn
- eksp.sirovina                                                                                                 1.569,49 kn
- spomenička renta                                                                                          1.958,03 kn
- doprinosi za šume                                                                                         1.137,33 kn
- kazne                                                                                                                250,00 kn
- sufinanciranje plina                                                                                       5.765,79 kn
- sufinanciranje vode                                                                                      11.030,71 kn
- sufinanciranje ceste                                                                                      10.855,02 kn
- grobni doprinos                                                                                            17.252,50 kn
- komunalni doprinos                                                                                   220.037,80 kn
- komunalna naknada                                                                                   731.644,45 kn

VIII

Stanje nepodmirenih obveza u iznosu od 91.999,16 kn odnosi se na nepodmirene račune dobavljačima.

IX

Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priložene tabele – Izvještaj o izvršenju 
općeg dijela Proračuna općine Bukovlje za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2015.g.

POSEBNI DIO
X

Posebni dio godišnjeg izvještaja sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava 
po osnovnim i potanjim namjenama.

XI

Godišnji izvještaj zajedno sa izvještajem o izvršenju općeg dijela Proračuna općine Bukovlje bit će 
objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije».

OPĆINA BUKOVLJE 
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/16-01/01
Ur.broj:2178/25-02-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016.god.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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2.

Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 157/13) i članka 40e. Statuta općine 
Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13) i čl. 2. Odluke o 
izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 26/14) 
općinski načelnik podnosi

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Bukovlje u 2015.godini 

I.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Bukovlje u 2015.godini (daljenjem tekstu: Program) 
usvojen je na 9. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 22. prosinca 2014.godine te je izmijenjen i 
dopunjen na 15. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 16. prosinca 2015.godine.

II.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Bukovlje u 2015. godini ostvaren je kako slijedi:

III.

Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi planirana su u Proračunu općine Bukovlje u 2015. Godini u iznosu od 
422.600,00 kuna, a ostvareno je 413.386,00 kuna
.

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa:400-01/16-01/28
Urbroj:2178/25-01-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016. g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

                                                                                                             Plan              Ostvareno 
1. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika,            

 studenata i umirovljenika 
195.000,00 195.000,00  

2. Pomoć oprema za novorođenče 35.000,00 30.000,00  
3. Sufinanciranje školske kuhinje   20.000,00 19.565,00  
4. Pomoć troškovi sahrane  25.000,00 25.000,00  

5. Pomoć troškovi studiranja  25.600,00 25.600,00  
6. Za pripomoć i potpore u prevladavanju svakodnevinih 

teškoća za pomoć socijalno ugroženim obiteljima 
 

20.000,00 
19.500,00  

 
7. Pomoć i njega u kući 6.000,00 5.519,00  
8. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama  0,00 0,00  
9. Pomoć troškova stanovanja 6.000,00 4.464,00  

10. Ostale naknade i proračunu u novcu (pred.odgoj, vrtić, 
pom.u nastavi Milan Amruš) 

 
  90.000,00 

 
88.738,00 

 

11. Ukupno 422.600,00 413.386,00 
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3.

Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i 17/13) i članka 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 26/14) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 16. 
sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine donosi 

ZAKLJUČAK 

 o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 
na području općine Bukovlje u 2015.godini 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području općine Bukovlje u 2015. godini.

Članak 2.

Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ:2178/25-02-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.
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4.

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 
38/09) i članka 40e. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 11/01, 04/06, 
05/07, 11/09 i 8/13) i čl. 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 26/14) općinski načelnik podnosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini na području općine Bukovlje

I.

Program javnih potreba u kulturi na području općine Bukovlje u 2015.godini (daljenjem tekstu: Program) 
usvojen je na 9. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 22. prosinca 2014.godine te je izmijenjen i 
dopunjen na 15. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 16. prosinca 2015.godine

II.

Program javnih potreba u kulturi na području općine Bukovlje u 2015. godini ostvaren je kako slijedi:

III.

Za ostvarenje Programa planiranu su sredstva u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna, a ostvareno je 
15.000,00 kuna.

IV.

Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog Izvješća, Općina Bukovlje je u 2015. godini plaćala troškove 
režija za prostor koji koristi Kulturno-umjetničko društvo Vranovci-Bukovlje za programe kulturno-umjetničkog 
amaterizma - potrošnja vode, električne energije i troškovi grijanja.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 400-01/16-01/29
Urbroj:2178/25-01-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016.g. 

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r. 

                                                                                                          Plan                Ostvareno                                                                                                                          
1. Kulturno-umjetničko društvo "BUKOVLJE-

VRANOVCI" 
 

15.000,00 
 

15.000,00 
2. PŠ Vranovci - Osnovna  škola Bogoslav Šulek 0,00 0,00 
3. Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog Programa 0,00 0,00 
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5.

Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 11/01, 
04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i 17/13) i članka 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 26/14) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 16. sjednici održanoj 
29. veljače 2016. godine donosi 

ZAKLJUČAK 

 o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi 
na području općine Bukovlje u 2015.godini 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području 
općine Bukovlje u 2015. godini.

Članak 2.

Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ:2178/25-02-16-2
Bukovlje, 29.  veljače 2016. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.
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6.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 
94/13) i članka 40e.  Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 11/01, 
04/06, 05/07, 11/09 i 8/13) i čl. 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” broj 26/14) općinski načelnik podnosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu u 2015. godini na području općine Bukovlje

I.

  Program javnih potreba u kulturi na području općine Bukovlje u 2015.godini (daljenjem tekstu: Program) 
usvojen je na 9. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 22. prosinca 2014.godine te je izmijenjen i 
dopunjen na 15. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 16. prosinca 2015.godine   

II.

Program javnih potreba u sportu na području općine Bukovlje u 2015. godini ostvaren je kako slijedi:

III.

Za javne potrebe u sportu na području općine Bukovlje u 2015. godini u Proračunu općine Bukovlje planirana su 
sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareno je 97.700,00 kuna.

IV.

Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog Izvješća, općina Bukovlje je u 2015. Godini u cjelosti je plaćala režije 
za objekte koje koriste sportske udruge – NK Slavonac Bukovlje (potrošnja vode i električne energije) te NK 
Bratstvo Vranovci (potrošnja vode, električne energije i zemnog plina).
Općina Bukovlje u 2015. Godini je financirala izgradnju bunara na nogometnom igralištu u Vranovcima u iznosu 
od 9.380,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 400-01/16-01/30
Urbroj:2178/25-01-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

                                                                                                           Plan                   Ostvarenje
1. Nogometni klub Slavonac, Bukovlje 34.500,00 

 
  34.500,00  

2. Nogometni klub Bratstvo, Vranovci  22.000,00   22.000,00  
3. Kuglački klub Slavonac, Bukovlje 22.000,00   22.000,00  
4. Nogometna akademija općine Bukovlje  11.500,00   11.500,00  
5. Veterani Nogometni klub Slavonac, Bukovlje 5.000,00     5.000,00  
6. Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog 

Programa 
5.000,00     2.700,00 

 UKUPNO 100.000,00 97.700,00 
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7.

Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i 17/13) i članka 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 26/14) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 16. 
sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine donosi 

ZAKLJUČAK 

 o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu 
na području općine Bukovlje u 2015.godini 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području 
općine Bukovlje u 2015. godini.

Članak 2.

Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ:2178/25-02-16-3
Bukovlje, 29. veljače 2016. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.
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8.

Na temelju članka 40e. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13) i čl. 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 26/14) općinski načelnik podnosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti u 2015. godini 
na području općine Bukovlje

I.

  Program javnih potreba u kulturi na području općine Bukovlje u 2015.godini (daljenjem tekstu: Program) 
usvojen je na 9. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 22. prosinca 2014.godine te je izmijenjen i 
dopunjen na 15. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 16. prosinca 2015.godine

II.

Program javnih potreba u području društvenih djelatnosi u 2015. godini na ostvaren je kako slijedi:

III.

Za javne potrebe u društvenim djelatnostima na području općine Bukovlje u 2015. godini, a imajući u vidu 
pojedinačne programme rada i druge izdatke iz Proračuna općine Bukovlje u 2015. godini planirana su u iznosu od 
25.000,00 kuna, a ostvareno je 19.333,00 kuna.

                            

                                                                                                 Plan          Ostvarenje  

1.  Lovačko društvo ‘’Dolca’’ Vranovci  0,00  0,00  

2.  Udruga vinogradara i vinara - Igrač, Bukovlje  5.000,00  5.000,00  

3.  Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica 

Bukovlje -Vranovci,  

5.000,00  4.500,00  

4.  Udruga umirovljenika u Općini Bukovlje  5.000,00  5.000,00  

5.  Klub izviđačkih pasa Bukovlje, Korduševci  5.000,00  0,00  

6.  Humanitarna udruga Suncokret, Bukovlje  0,00  0,00  

7.  Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog 

rata  

1.000,00  833 ,00  

8.  Udruga Prvi hrvatski redarstvenik  3.000,00  3.000,00  

9.  Ekološka udruga Vinkovac Bukovlje  0,00  0,00  

10.  Udruga uzgajatelja malih životinja Slavonski 

gaćan  

0,00  0,00  

11.  Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog 

Programa  

- udruga slijepih  

 

1.000,00  

 

1.000,00  

 UKUPNO  25.000,00  19.333,00  

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 4Strana: 528



OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 400-01/16-01/31
Urbroj:2178/25-01-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016.g

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

9.

Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj” 
11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i 17/13) i članka 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 26/14) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 16. 
sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine donosi 

ZAKLJUČAK 

 o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti 
na području općine Bukovlje u 2015.godini 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa javnih potreba u području društvenih 
djelatnosti na području općine Bukovlje u 2015. godini.

Članak 2.

Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ:2178/25-02-16-4
Bukovlje, 29. veljače 2016. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.
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10.

Na temelju  članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine RH”, br. 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 84/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), i 
članka 40e. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj br. 11/01, 04/06, 
05/07, 11/09 i 8/13) i čl. 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukolje za 2015.g. („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” broj 26/14) općinski načelnik podnosi

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

I.

  Program javnih potreba u kulturi na području općine Bukovlje u 2015.godini (daljenjem tekstu: Program) 
usvojen je na 9. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 22. prosinca 2014.godine te je izmijenjen i 
dopunjen na 15. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 16. prosinca 2015.godine.

II.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bukovlje u 2015.godini ostvaren je kako 
slijedi:

                                                                                                                  PLAN                    ostvarenje  
 1. Odvodnju atmosferskih voda  25.000,00 0,00 
 - uređenje kanalske mreže u naseljima  općine Bukovlje  25.000,00 0,00 
 2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje 

javnih površina  
427.000,00 400.865,00 

 - održavanje zelenih površina – košnja trave na javnoj 
površini, dječja igrališta  

27.000,00 9.633,00 

 - sanacija smetlišta u naseljima  općine Bukovlje                      
400.000,00   

 
391.232,00 

 3. Održavanje javnih površina  0,00 0,00 
 -popravak nogostupa, uređenje trgova i autobusnih stajališta, 

nabavka zelenila  
 

0,00 
 

0,00 
 4. Održavanje nerazvrstanih cesta  488.000,00 419.027,00 
 - saniranje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom na 

području općine Bukovlje  
 

400.000,00 
 

362.704,00 
 - održavanje poljskih puteva na području  općine Bukovlje  80.000,00 49.573,00 
 - održavanje prometne infrastr. i čišćenje snijega u naseljima  

općine Bukovlje 
 

8.000,00 
 

6.750,00 
 5. Održavanje groblja  0,00 0,00 
 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja  0,00 0,00 
 6. Održavanje javne rasvjete  360.000,00 324.484,00 
 - utrošak struje za javnu rasvjetu u naseljima  općine 

Bukovlje  
300.000,00 253.203,00 

 - održavanje javne rasvjete u naseljima  općine Bukovlje  60.000,00 71.281,00 
 S V E U K U P N O  1.300.000,00            1.144.376,00  
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III.

Za program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bukovlje u 2015. godini u 
Proračunu općine Bukovlje planirana su sredstva u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a ostvareno je 1.144.376,00 
kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 363-01/16-01/07
URBROJ: 2178/25-01-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016.

OPČINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

11.

Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 11/01, 
04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i 17/13) i članka 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 26/14) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 16. sjednici održanoj 
29. veljače 2016. godine donosi 

      ZAKLJUČAK 

 o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Bukovlje za 
2015.god.

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
Općini Bukovlje za 2015.god.

Članak 2.

Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ:2178/25-02-16-5
Bukovlje, 29. veljače 2016. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.
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12.

Na osnovi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine RH”, br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 84/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 
144/12) i  članka 40e. Statuta općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj br. 11/01, 
04/06, 05/07, 11/09 i 8/13)  i čl. 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. (Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj 26/14) općinski načelnik podnosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa građenja objekata  infrastrukture 
  na području općine Bukovlje za 2015. godinu

I.

  Program građenja i uređenja komunalne infrastrukture na području općine Bukovlje u 2015.godini (daljenjem 
tekstu: Program) usvojen je na 9. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 22. prosinca 2014.godine te 
je izmijenjen i dopunjen na 15. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 16. prosinca 2015.godine.

II.

Program građenja objekata i održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bukovlje u 2015.godini 
ostvaren je kako slijedi:

      Plan                  Ostvarenje 
- Opremanje dječjih igrališta na području općine   
- Izgradnja spomenika hrvatskim braniteljima 
- Nogostupi 

13.000,00 
0,00 

25.000,00 

12.188,00 
0,00 
0,00 

UKUPNO: 38.000,00 12.188,00 
 
                                                                                                                        Plan Ostvarenje 

  - Izgradnja nerazvrstanih cesta na području općine  Bukovlje                  0,00 0,00 

    -Izrada projektne dokumentacije 30.000,00 12.250,00 

UKUPNO: 30.000,00 12.250,00 
 

 Plan                Ostvarenje 
- Prijenos sredstava KP „Vodovod“ Sl. Brod za izgradnju objekata i 
uređaja za opskrbu pitkom vodom 

 
 

30.000,00 
 

 
 

0,00 

UKUPNO: 30.000,00 0,00 
 
                                                                                                                            Plan             Ostvarenje 
- Prijenos sredstava KP „Vodovod“ Sl. Brod za izgradnju 

odvodnje otpadnih voda 
492.000,00 

 
491.802,00 

UKUPNO: 492.000,00 491.802,00 
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III.

Za program graðenja i održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bukovlje u 2015. godini 
u Proračunu općine Bukovlje planirana su sredstva u iznosu od 890.000,00 kuna, a ostvareno je 749.038,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa:363-01/16-01/08
Urbroj:2178/25-01-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

13.

Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i 17/13) i članka 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 26/14) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 16. 
sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine donosi 

      ZAKLJUČAK 

 o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa građenja objekata infrastrukture na području općine Bukovlje u 
2015. god.

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa građenja objekata infrastrukture na području 
općine Bukovlje u 2015.god.

Članak 2.

Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ:2178/25-02-16-6
Bukovlje, 29. veljače 2016. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.

                                                                                                                          Plan              Ostvarenje        
- Izgradnja javne rasvjete  250.000,00 

 
214.673,00 

UKUPNO: 250.000,00 214.673,00 
        

Plan                        Ostvarenje 
- Izgradnja mrtvačnice Šušnjevci 
- Adaptacija i dogradnja općinske zgrade 

50.000,00 
0,00 

18.125,00 
0,00 

UKUPNO: 50.000,00 18.125,00 
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14.

Na temelju članka 40e. Statuta općine Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
¨br.11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13) i čl. 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 26/14) općinski načelnik podnosi
 

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa javnih potreba općine Bukovlje u akciji »Gradovi i 

općine - prijatelji djece« za 2015. godinu

I.

Program javnih potreba općine Bukovlje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“  u 2015.godini 
(daljenjem tekstu: Program) usvojen je na 9. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 22. prosinca 
2014.godine te je izmijenjen i dopunjen na 15. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 16. prosinca 
2015.godine.

II.

Program javnih potreba u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“  na području općine Bukovlje u 2015. 
godini ostvaren je kako slijedi:

a) Sufinanciranje udruga koje ostvaruju program rada s učenicima odnosno školom te društvene brige o djeci 
predškolske dobi

III.

Za javne potrebe općine Bukovlje u akciji “Gradovi i općine – prijatelji djece” u 2015. Godini u Proračunu 
općine Bukovlje planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna, a ostvareno je 2.000,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 400-01/16-01/32
Ur. broj: 2178/25-01-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

                                                                                            Plan                     Ostvareno                   
1. Društvo Naša djeca, Bukovlje - Dječja 

igraonica 
2.000,00 2.000,00 
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15.

Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i 17/13) i članka 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 26/14) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 16. 
sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine donosi 

          ZAKLJUČAK 

 o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u akciji
 „Gradovi i općine-prijatelji djece” za 2015.godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa javnih potreba u u akciji  „Gradovi i općine-
prijatelji djece” za 2015.godinu

Članak 2.

Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ:2178/25-02-16-7
Bukovlje, 29. veljače 2016.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.
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16.

Na temelju članka 65. i članka 70. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) Općinsko vijeće 
općine Bukovlje na svojoj 16. sjednici održanoj dana 29. veljače 2016.g. donijelo je 

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2015.g.

Članak 1.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.650.747,41 kn koristiti će se za djelomično pokriće manjka 
prihoda od nefinancijske imovine.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 117.072,38 kn.

Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 117.072,38 kn ostvarili smo  višak 
prihoda poslovanja u iznosu od  1.533.675,03  kn i kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Brodsko – posavske 
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa:  021-05/16-01/02
Urbroj: 2178/25-02-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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17.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 84/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 
144/12 i članaka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 11/01, 
04/06, 05/07, 11/09 8/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 16. sjednici održanoj 29. veljače 2016. 
godine donosi

IZMJENA

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u općini Bukovlje za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim se programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Bukovlje za 2016. godinu za:

A. građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
1. javne površine,
2. groblje,
3. javna rasvjeta

Programom iz stavka I. ovog članka određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih 
objekata i uređaja, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora 
financiranja

Članak 2.

U 2016. godini gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća 
sljedeće:

OBJEKT: ULICA HRVATSKIH ISELJENIKA 

OPIS POSLA: Izgradnja objekta 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 6901 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 30.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  
52 

30.000,00 10% 

 

A.1.Javne površine
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OBJEKT: ULICA BLAJBURŠKIH ŽRTAVA 

OPIS POSLA: Izgradnja objekta 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 6902 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 37.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje 52 37.000,00 10% 

 

 

OBJEKT: ULICA DRAŽENA MAJIĆA 

OPIS POSLA: Izgradnja objekta 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 6903 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 50.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  
52 

50.000,00 10% 

 
OBJEKT: DOMOBRANSKA ULICA 

OPIS POSLA: Izgradnja objekta 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 6904 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 180.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  
52 

180.000,00 10% 

 
OBJEKT: ULICA MATICE HRVATSKE 

OPIS POSLA: Izgradnja objekta 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 6905 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 37.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  
52 

37.000,00 10% 
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OBJEKT: ULICA JOSIPA JUŠČAKA 

OPIS POSLA: Izgradnja objekta 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 6906 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 220.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  
52 

220.000,00 10% 

 
OBJEKT: ULICA ZBORA NARODNE GARDE 

OPIS POSLA: Izgradnja objekta 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 6907 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 30.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  
52 

30.000,00 10% 

 
OBJEKT: ULICA HRVATSKIH ŽRTAVA 

OPIS POSLA: Izgradnja objekta 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 6908 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 50.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  
52 

50.000,00 10% 

 
OBJEKT: ULICA DOMOVINSKOG RATA 

OPIS POSLA: Izgradnja objekta 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 6909 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 46.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  
52 

46.000,00 10% 
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OBJEKT: ULICA MASLENIČKIH VITEZOVA 

OPIS POSLA: Izgradnja objekta 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 6910 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 35.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  
52 

35.000,00 10% 

 
OBJEKT: ULICA DANKA MATAIĆA 

OPIS POSLA: Izgradnja objekta 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 6911 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 35.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  
52 

35.000,00 10% 

 
A.2.Groblje

OBJEKT: MRTVAČNICA U ŠUŠNJEVCIMA 

OPIS POSLA: gradnja 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Poslovni objekti 6801 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 120.000,0
0 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje 52  
,12     

                                       

   
120.000,00 

100% 

 
A.3.Javna rasvjeta

OBJEKT: JAVNA RASVJETA 

OPIS POSLA: izgradnja  

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ostali građevinski objekti 7005 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 200.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  52 200.000,00 100% 
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Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 1.070.000,00 kuna raspoređuju se i troše za pojedine 
namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.g. Objavit 
će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINA BUKOVLJE 
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/15-01/18
URBROJ: 2178/25-02-16-2
Bukovlje, 29. veljače 2016.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r. 

18.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 
94/13.), i članka 40e. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 11/01, 04/06, 
05/07, 11/09 i 08/13) općinski načelnik općine Bukovlje podnosi

I Z V J E Š Ć E

o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Bukovlje za 2015. godinu

 Analiza, te ocjena stanja:

*Organiziranim skupljanjem i odvozom otpada obuhvaćena su sva naselja općine Bukovlje, čime su obuhvaćene 
sve fizičke i pravne osobe. 
*Koncesiju za sakupljanje i odvoz otpada na području općine Bukovlje ima tvrtka „Jakob Becker  d.o.o.“ iz 
Gornje Vrbe, a prijem vrši „Odlagalište d.o.o.“ Nova Gradiška. 
*Otpad se skuplja u 120 litarske kante kod fizičkih osoba, a kod pravnih osoba u kontejnere. 
*Glomazni otpad odvozi se dvaput godišnje (u proljeće i jesen) na način da domaćinstva iznesu glomazni otpad 
ispred kuće. 
*Na području općine Bukovlje nema izgrađeno reciklažno dvorište, kao niti kompostanu, pretovarne stanice, 
posebne lokacije za prihvat građevinskog otpada, kao niti rashladne kontejnere za prikupljanje otpada 
životinjskog podrijetla. 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 4 Strana: 541



*U 2015. godini općina Bukovlje je provodila mjere odvojenog skupljanja otpada, posebne vreće za odvojeno 
prikupljanje posebnih kategorija otpada ( papir, PET ambalaža). 
*Cilj općine Bukovlje je osigurati reciklažno dvorište i odvojeno sakupljanje otpada.

Količine skupljenog i odloženog otpada: 

Količina otpada kojeg je općina Bukovlje predala u centar Jakob Becker d.o.o. u 2015. godini. Su slijedeće:

- Komunalni otpad: 512 460 kg
- Papir:    3 420 kg
- Plastika:    1 940 kg
- Staklo:                            80 kg

Postojeće i planirane građevine:

Općina Bukovlje  nema u planu graditi reciklažno dvorište,već će koristiti reciklažno dvorište koncesionara tvrtke 
„Jakob Becker“ d.o.o. iz Gornje Vrbe koje je u neposrednoj blizini općine Bukovlje.

Sanacija odlagališta i smetlišta: 

Općina Bukovlje u postupku je sanacije  odlagališta otpada „Karlovac“.
Tijekom 2012. godine za sanaciju  odlagališta na području općine Bukovlje je pokrenuta izrada projekta Plana 
sanacije  odlagališta komunalnog otpada „Karlovac“ od strane tvrtke INGRI d.o.o. koja je  izrađena tijekom 
2012g. 
Tijekom 2014.godine sklopljen je novi ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i započet je postupak sanacije 
odlagališta otpada „Karlovac“.
Postupak sanacije odlagališta otpada „Karlovac“ općina Bukovlje je završila u 2015. godini. Provedenim 
inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je odlagalište otpada „Karlovac“ u Općini Bukovlje sanirano. Izvori 
financiranja za sanaciju odlagališta planirani su iz Fonda za zaštitu okoliša i   Proračuna općine Bukovlje.

Plan i mjere:

*Plan i mjere koje će općina Bukovlje zajedno sa koncesionarom provesti za smanjenje nastanka otpada, je 
upravo razdvajanje otpada po domaćinstvima u posebne spremnike ili vreće.
*Takvim razdvajanjem omogućit ćemo svakom korisniku da sukladno količini i vrsti komunalnog otpada izvrši 
selekciju i razdvajanje komunalnog otpada sukladno zakonu uz nadzor inspekcije zaštite okoliša. 

KLASA: 351-01/15-01/ 03
URBROJ: 2178/25-01-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.
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19.

11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i 17/13) i članka 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 26/14) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 16. 
sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine donosi 

          ZAKLJUČAK 

 o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u općini Bukovlje u 2015. godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u općini Dukovlje u 2015. 
godini.

Članak 2.

Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ:2178/25-02-16-8
Bukovlje, 29. veljače 2016.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.

Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
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20.

Na temelju članka 40e. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) i članka 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 26/14) općinski načelnik podnosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju raspodjele sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2015 godini

            Članak 1.

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka na području općine Bukovlje u 
2015.godini, usvojena je na 9. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 22. prosinca 2014.godine. 

Članak 2.

Plan rasporeda sredstava za redovito financiranje političkih stranaka na području općine Bukovlje u 
2015.godini ostvaren je kako slijedi:

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Izvješća rasporeðena su na način da se utvrdi iznos sredstava za svakog člana u 
predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju 
sredstva razmjerna broju njezinih članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. 

   Članak 4.

Za ostvarenje Plana planirana su sredstva u Proračunu općine Bukovlje u ukupnom iznosu od 16.000,00 kn, i 
ostvareno je 15.840,00 kuna. Sredstva su doznačena na žiro račun političkih stranaka iz Proračuna općine 
Bukovlje za 2015. godinu,  sa pozicije 37. Tekuće donacije političkim stranakama.

Klasa: 400-01/16-01/33
Urbroj: 2178/25-01-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016 g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r. 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na 
naknadu u visini 10% iznosa predviðenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Naziv političke stranke Broj vijećnika Iznos u kunama 

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 4 4.920,00 

Socijaldemokratska partija – SDP 4 4.800,00 

Hrvatska stranka prava – HSP AS 1 1.320,00 

Hrvatska seljačka stranka – HSS 1 1.200,00 

Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati HNS 1 1.200,00 

Hrvatska stranka prava – HSP 1 1.200,00 

Hrvatska stranka prava – HDSSB 1 1.200,00 
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21.

Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 
11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i 17/13) i članka 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2015.g. 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 26/14) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 16. 
sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine donosi 

         ZAKLJUČAK 

 o usvajanju izvješća o izvršenju raspodjele sredstava
 za redovito financiranje političkih stranaka u 2015. godini 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju rasodjele sredstava  za redovito financiranje političkih 
stranaka u 2015.godini.

Članak 2.

Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ:2178/25-02-16-9
Bukovlje, 29. veljače 2016. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.
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22.

- porez na promet                                             5.127,14 kn
- porez na tvrtku                                                    93.730,93 kn
- porez na kuće za odmor                                                                                  136.539,48 kn
- porez na reklame                                                            605,90 kn
- koncesije                                                                                  3.892,00  kn
- najam imovine                                                                                    15.159,89 kn
- grobna naknada                                                                                                  12.725,00 kn
- eksp.sirovina                                                                                                        1.569,49 kn

I Z V J E Š Ć E

o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih
sredstava te obveza i potraživanja Općine Bukovlje

 sa stanjem 31.12.2015.godine

 1) Odlukom  Općinskog  načelnika  imenovano  je  povjerenstvo za   popis  dugotrajne  imovine, novčanih  
sredstava,  te obveza i  potraživanja u  sastavu:

1. Miroslav Brblić - predsjednik
2. Igor Đaković - član
3. Marko Barišić - član

2) Povjerenstvo je u vremenu od 30. prosinca 2015. do 03. siječnja 2016.g. izvršila popis dugotrajne 
imovine te utvrdila stanje na dan 31. prosinca 2015.g.

NABAVNA VRIJEDNOST  DUGOTRAJNE IMOVINE            15.447.337,69 kn
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI  DUGOTRAJNE IMOVINE              1.389.029,81 kn

              KNJIŽNA VRIJEDNOST                                        14.058.307,88 kn

3) Povjerenstvo je zbog dotrajalosti dugotrajne imovine predložilo otpis u vrijednosti  0,00 kn. 

4) Povjerenstvo je utvrdilo stanje nakon otpisa i ispravka vrijednosti i to:

NABAVNA VRIJEDNOST  DUGOTRAJNE IMOVINE             15.447.337,69 kn
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI  DUGOTRAJNE IMOVINE              1.645.452,04 kn
KNJIŽNA VRIJEDNOST                     13.801.885,65 kn

5) Tijekom rada povjerenstvo je izvršilo popis sitnog inventara. Nabavljen je novi sitni inventar u iznosu  
11.977,46 kn. 
Ukupna nabavna vrijednost sitnog inventara u uporabi  je 42.872,55 kn.

6) Stanje  novčanih   sredstava   na    žiro –  računu  HR2823400091856700005  na dan 31.12.2015.g. je 
1.589.262,29 kn. 
Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 31.12.2015.g. iznosi 0,00 kn. 
Blagajna je zaključena s 31.12.2015.g.

7) Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2015.g.
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- spomenička renta                                                                                                 1.958,03 kn
- doprinosi za šume                                                                                                1.137,33 kn
- kazne                                                                                                                       250,00 kn
- sufinanciranje plina                                                                                              5.765,79 kn
- sufinanciranje vode                                                                                            11.030,71 kn
- sufinanciranje ceste                                                                                            10.855,02 kn
- grobni doprinos                                                                                                  17.252,50 kn
- komunalni doprinos                                                                                          220.037,80 kn
- komunalna naknada                                                                                          731.644,45 kn
    UKUPNO POTRAŽIVANJA                 1.269.281,46 kn

8) Nenaplaćene obveze na dan 31.12.2014 .g.
- Obveze za zaposlene  (place 12/15)            36.411,90 kn
- Obveze za naknade za povjerenstvo potrošača                                                       810,51 kn
- Obveze za jamčevine                                                                                               250,00 kn
- Obveze dobavljačima   31.12.2015.                                                 54.526,75 kn                                                       
   UKUPNO OBVEZE                                                91.999,16 kn   

Dobavljači na dan 31.12.2015.g.

R.br 
 

Naziv dobavljača Broj i datum računa Iznos Konto 

1. Zading  8556, 06.06.09. 732,00 23238 

2. Zading 8743, 26.09.09. 738,00 23238 

3. Panturist 30309-01612, 13.10.09. 231,00 23722 

4. Panturist 30309-01757, 16.11.09.  1.001,00 23722 

5. Zading 8850, 07.12.09. 738,00 23238 

6. Drvo centar. 166, 09.12.09. 717,58 2451112 

7. Panturist 30309-01312, 09.12.09. 1.309,00 23722 

8. Javni bilježnik M.Bračun 2318-09, 28.12.09. 207,00 23237 

9. Prijevoz Rašić 39-10, 22.10.10. 155,46 2451113 

10. Zading 9817, 12.03.11. 738,00 23238 

11. Županijski proračun 12/10, 16.03.11. 1.800,00 23237 

12. Županijski proračun 1/11, 26.04.11. 1.800,00 23237 

13. Županijski proračun 28/11, 20.05.11. 1.800,00 23237 

14. Županijski proračun 49, 11.07.11.  1.800,00 23237 

15. Županijski proračun 58, 24.08.11. 1.800,00 23237 

16. Županijski proračun 58, 24.08.11. 1.800,00 23237 

17. Autoprijevoznik Ivić-Jerković 632, 30.09.11. 781,05 23224 

18. Županijski proračun 89/11, 22.10.11. 1.800,00 23237 

19. Ljekarna Matej 698-11, 02.12.11. 360,00 23236 

 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 4 Strana: 547



20. Županijski proračun 9-11, 15.12.11. 1.800,00 23237 

21. Dječji vrtić Cekin 05-12, 01.02.12. 350,00 23722 

22. Luketić komerc 29, 28.02.12. 0,05 23232 

23. Dječji vrtić Cekin 20/2012, 01.03.12. 350,00 23722 

24. Agronom 2712, 04.05.12. 210,00 23821 

25. Ljekarna Matej 7, 22.05.12. 54,89 23236 

26. Agronom 3328, 23.05.12. 625,15 23821 

27. Dječiji vrtić Cekin 92-12, 01.08.12. 350,00 23722 

28. Zading 11014, 12.09.12. 750,00 23238 

29. DVD Garčin 80, 21.10.12. 8.765,00 2395418 

30. Cvjećarna Iris 26-13, 16.06.13. 200,00 23299 

31. HP-hrvatska pošta 11008-113-00226, 30.06.13. 11,36 23231 

32. Agrokompleks 13981, 27.07.13. 34,00 23224 

33. Cvjećarna Iris 53, 01.11.13. 350,00 23299 

34. Narodne novine 820164010095, 21.02.14. 450,00 23239 

35 Agronom 4391, 23.05.14. 3.807,70 23821 

36. Slavonska posavina 67/1-1, 31.12.15. 1.437,50 23233 

37. Soundset Brod 16010008, 31.12.15. 1.437,50 23233 

38. Dječiji vrtić Cekin 200/2015, 31.12.15. 600,00 23722 

39. Djčiji vrtić Lira 622, 31.12.15. 900,00 23722 

40. Vodovod  185-81-2, 31.12.15. 8.610,51 23822 

41. Ingri doo 240-1-1-2015, 29.09.15. 3.125,00 23237 

                 UKUPNO                                                                                             54.526,75 

 

Povjerenstvo je utvrdilo da je knjiga ulaznih  računa uredna i zaključena na dan 31.12.2015.g.

Klasa: 023-05/15-01/94
Ur.Broj: 2178/25-01-16-02
Bukovlje, 30. siječanj 2016.g.

                                                    ČLANOVI POVJERENSTVA:
                                                                                                 1.__________________
                                                                                                 2.__________________
                                                                                                 3.__________________
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23.

Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (»Službene vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 
11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) Općinsko vijeće općine Bukovlje, na 16. sjednici održanoj 29. veljače 2016. 
godine donosi

 ODLUKA 

o izboru članova Povjerenstva za provedbu postupka i utvrđivanje kriterija za
sufinanciranje školskih udžbenika učenicima sa područja

 općine Bukovlje za školsku godinu 2016./2017.

Članak.1

      Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za provedbu postupka i utvrđivanje kriterija za sufinanciranje 
školskih udžbenika učenicima sa područja općine Bukovlje za školsku godinu 2016/2017.
 

Članak 2.

      U Povjerenstvo za provedbu postupka i utvrđivanja kriterija za sufinanciranje školskih udžbenika učenicima 
sa područja općine Bukovlje imenuju se:
 1.Igor Đaković- za predsjednika
2.Nikolina Matić- za člana
3.Mario Stanić- za člana

Članak 3.

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

Klasa: 550-01/16-01/42
Ur. broj: 2178/25-02-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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24.

O D L U K U

o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva

Članak 1.

Članak 2.

Članak 3.

Uvjeti i način utvrdit će se Ugovorom općine Bukovlje i Grada 
Slavonskog Broda.

Članak 4.

 ovlašćuje se načelnik općine Bukovlje.

Članak 5.

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

OPĆINA BUKOVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-04/16-01/01
URBROJ: 2178/25-02-16-1
Bukovlje, 29. veljače 2016.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 17. i 18. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (26/03-procišceni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 8/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 16. 
sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine donosi

Općinsko vijeće općine Bukovlje donosi Odluku o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva s 
gradom Slavonskim Brodom.

Pod zajedničkim obavljanjem komunalnog redarstva iz stavka 1. podrazumijeva se korištenje usluga 
komunalnog redara Grada Slavonskog Broda u svrhu provođenja Odluke o komunalnom redu, kao i drugih 
propisa iz oblasti Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Obavljanje zajedničkog komunalnog redarstva povjerava se komunalnom redaru grada Slavonskog 
Broda.

zajedničkog komunalnog redarstva 

Za provedbu ove Odluke
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

4.  Članak 2.

 Općina Gornja Vrba ima pravo i obvezu odlučivati o 

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o potrebama i interesima građana na svojem području 

predškolskom odgoju i naobrazbi («NN», organiziranjem i ostvarivanjem programa 

broj: 10/97, 107/07, 94/13) i članka 40. Statuta predškolskog odgoja i obrazovanja.

općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije” br. 09/11 i 3/13.), Općinsko Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka 

vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 15. sjednici ostvaruju se: 

održanoj 08.03.2016. godine, donijelo je: - osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s 

područja općine Gornja Vrba u ustanovama 

 P L A N M R E Ž E predškolskog odgoja i obrazovanja na području 

općine.

 predškolskih ustanova na području - osiguranjem sredstava u svom Proračunu za 

općine Gornja Vrba suf inanc i ran jem programa »predško le«  

realizacijom programa u Područnoj školi „Vladimir 

Nazor“ u Gornjoj Vrbi i Područnoj školi „Ivan 

 Članak 1. Goran Kovačić“ u Donjoj Vrbi, za to upisno 

područje.

 Planom mreže dječjih vrtića na području općine Za program predškole, općina Gornja Vrba će u 

Gornja Vrba utvrđuju se pravne osobe koje obavljaju svom Proračunu, za svaku tekuću godinu, osigurati 

djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u potrebita sredstva .

skladu s potrebama i interesima građana kao i 

materijalnim mogućnostima općine Gornja Vrba.
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Članak 3. 5.

Obzirom da na području općine Gornja Vrba nema 

dječjih vrtića, djelatnost predškolskog odgoja i Na temelju članka 21. Odluke o javnim 

obrazovanja obavlja Osnovna škola „Vladimir priznanjima općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik 

Nazor“, iz Slavonskog Broda, a temeljem Brodsko-posavske županije“ br. 03/14) i članka 8. 

suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik 

sporta i potpisanog ugovora. Brodsko-posavske županije“ br. 09/09, 11/09, 3/13), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 15. sjednici 

održanoj 08.03.2016. godine, donijelo je:

 Članak 4. 

 O D L U K U 

Mreža dječjih vrtića za područje općine Gornja Vrba 

može se proširivati otvaranjem novih objekata u  o dodjeli javnih priznanja općine Gornja Vrba 

skladu s Državnim pedagoškim standardom, za 2016.g. 

odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića.

 Članak 1.

 Članak 5.  Javna Priznanja općine Gornja Vrba, dodjeljuju se 

povodom Dana općine Gornja Vrba istaknutim 

Ovaj Plan mreže dostavit će se Brodsko-posavskoj pojedincima, društvenim organizacijama i 

županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih udrugama, za doprinos u promicanju društvenih, 

vrtića na području Brodsko-posavske županije. gospodarskih i ljudskih vrijednosti, te na 

unapređenju kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti 

na području općine Gornja Vrba.

 Članak 6.  Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja 

općine Gornja Vrba za 2016.g.. godinu kako slijedi: 

Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 1. Nagrada za životno djelo općine Gornja Vrba 

županije“. dodjeljuje se:

  - Vlč. STJEPAN BUČEK, župnik župe Sv. Marka 

KLASA: 402-08/16-01/9 ev. iz Trnjana;

UR.BROJ. 2178/28-02-16-1

Gornja Vrba, 9. 3. 2016.godine 2. Plaketa „Grb općine Gornja Vrba“ dodjeljuje se: 

- NOGOMETNI KLUB „ZVONIMIR“ Donja Vrba

Predsjednik 

Općinskog vijeća: 3. Povelja općine Gornja Vrba dodjeljuje se:

 Zdravko Jurić, v.r.  - ILIJA DUSPARA, M. Gupca 6, Gornja Vrba

 - STJEPAN LAČIĆ, D. Rakovca 6, Slavonski Brod

 Članak 2. 

 Javna priznanja općine Gornja Vrba za 2015.g. iz 

točke 1. ove Odluke dodijelit će se na svečanoj 

sjednici Općinskog vijeća u povodu obilježavanja 

Dana općine Gornja Vrba, 22. svibnja 2016.g. 
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 Članak 3. Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Pokretnu prodaju, koja se obavlja putem 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- pokretnog vozila, na području općine mogu 

posavske županije” obavljati pravne i fizičke osobe registrirane za tu 

djelatnost i to na javnoj površini pogodnoj za 

OPĆINSKO VIJEĆE zaustavljanje u naseljenim mjestima u kojima nema 

OPĆINE GORNJA VRBA prodavaonica ili kioska.

 Za obavljanje pokretne prodaje moraju biti 

Klasa: 061-01/16-01/2 ispunjeni minimalni tehnički i drugi uvjeti kojima 

Urbroj: 2178/28-02-16-7 moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i 

Gornja Vrba, 9. 3.2016.god., sredstva pomoću kojih se obavlja prodaja, opći 

sanitarni i zdravstveni uvjeti, uvjeti sukladni 

 Predsjednik vijeća: propisima o hrani kojima moraju udovoljavati 

 Zdravko Jurić, v.r. prodajni objekti, oprema, sredstva i osobe koje 

neposredno posluju s robom, koja može utjecati na 

zdravlje ljudi, te drugi uvjeti propisani posebnim 

propisima kojima je regulirana prodaja robe putem 

pokretne prodaje.

6.

Članak 3.

Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o 

trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 116/08, Pokretna prodaja robe putem pokretnih 

76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 26. Statuta prodavaonica može se obavljati samo uz prethodno 

općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko – odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela općine 

posavske županije" br. 9/09, 09/11 i 3/13.), Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 15. odjel).

sjednici održanoj dana 08.03.2016. godine donosi: Za prodaju putem pokretnih prodavaonica 

određuje se godišnja naknada u iznosu od 1.000,00 

O D L U K U kuna godišnje, koju su osobe koje ispunjavaju uvjete 

iz ove odluke dužne platiti Općini Gornja Vrba 

 o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na odmah po primitku rješenja iz članka 7. ove Odluke.

području općine Gornja Vrba

Članak 4.

Članak 1.

Pokretna prodaja na području općine Gornja Vrba u 

 Ovom Odlukom određuju se uvjeti koje moraju pravilu se obavlja na javnim površinama, 

ispunjavati pokretni prodavači za obavljanje parkirališnim površinama, ugibalištima i na 

trgovine na malo izvan prodavaonica putem privatnim površinama uz suglasnost vlasnika 

pokretne prodaje, načini na koje je dopušteno parcele.

obavljati trgovinu na malo izvan prodavaonica 

putem pokretne prodaje, naknada za obavljanje 

pokretne prodaje i mjesta na kojima je dopušteno Članak 5. 

vršiti pokretnu prodaju, sve na području općine 

Gornja Vrba- naselje Donja Vrba i „Klis“ dio naselja Svako zadržavanje pokretnog vozila kojim 

Gornja Vrba. se obavlja prodaja dulje od 15 minuta na jednom 
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mjestu ne predstavlja pokretnu prodaju i za takvu Članak 8.

vrstu prodaje primjenjuju se odredbe Odluke o 

davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog Nadzor nad provođenjem ove Odluke 

građevinskog zemljišta na području općine Gornja obavlja Državni inspektorat, a nadzor u djelu 

Vrba ( “Službeni vjesnik Brodsko-posavske Odluke koja se odnosi na komunalno redarstvo 

županije” br. 03/09). (korištenje javnih površina) komunalni redar općine 

Gornja Vrba. 

Članak 6.

Članak 9.

Zahtjev za odobrenje prodaje robe putem 

pokretne prodaje treba sadržavati: Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

a)  naziv, adresu i OIB pravne ili fizičke osobe dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – 

koja obavlja pokretnu prodaju ; posavske županije“.

b)  opis robe koja je predmet prodaje ;

c) navod o marki vozila i registracijskoj oznaci  OPĆINSKO VIJEĆE 

vozila iz kojeg će se vršiti pokretna prodaja ; OPĆINE GORNJA VRBA

d) presl iku Rješenja o ispunjavanju 

minimalnih tehničkih, opće sanitarnih, zdravstvenih KLASA: 340-01/16-01/1

i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti URBROJ: 2178/28-02/1-16-1

prometa robe na malo iz vozila, a koje izdaje Gornja Vrba, 9. 3. 2016. g.

nadležni Ured državne uprave;

e) presliku suglasnosti sanitarne inspekcije za  Predsjednik 

obavljanje trgovine iz vozila ukoliko je sukladno Općinskog vijeća

odnosnim zakonskim i podzakonskim propisima Zdravko Jurić, v.r.

potrebna.

Članak 7.

Po zahtjevu iz članka 5. ove Odluke 7.

Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

a) naziv, odnosno ime i prezime, adresu te OIB Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o 

pravne ili fizicke osobe, obrta ili OPG-a javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 

registriranog za obavljanje djelatnosti trgovine, 143/13, dalje u tekstu: Zakon o javnoj nabavi) te 

b) registarsku oznaku vozila ili više njih iz članka 26. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni 

kojih ce se vršiti prodaja, vjesnik Brodsko-posavske županije“ 9/09, 09/11 i 

c) vrstu robe koju ce prodavati, 3/13.) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba, na 15. 

d) vrijeme u kojem ce se vršiti pokretna sjednici održanoj dana 08.03.2016. godine, donosi:

prodaja,

e) tocan popis lokacija i vrijeme zaustavljanja  O D L U K U 

vozila za prodaju

 Rješenjem iz stavka 2. ovog članka ujedno o izmjeni i dopuni  Odluke o provedbi 

se određuje visina naknade za pokretnu prodaju robe postupaka nabave roba, radova i usluga 

te način plaćanja. bagatelne vrijednosti
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 Članak 1. izvješće o uspješnom slanju telefaksom i sl.). 

Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: podatke o 

 Članak 6. Odluke o provedbi postupaka nabave javnom naručitelju, opis

roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti predmeta nabave, procijenjenu vrijednost nabave, 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ kriterij za odabir ponude, rok, način i uvjete

3/14.) plaćanja, rok valjanosti ponude, uvjete i zahtjeve 

 „Nabava roba, radova i usluga procijenjene koje ponuditelji trebaju ispuniti, vrstu,

vrijednosti manje od 20.000,00 kuna sredstvo i uvjete jamstva (ako se traži), rok za 

provodi se izdavanjem narudžbenice jednom dostavu ponude, način dostavljanja ponude,

gospodarskom subjektu. adresu na koju se ponude dostavljaju, kontakt osobu, 

Narudžbenicu potpisuje Općinski načelnik. broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: javnom Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 10 

naručitelju, vrsti (slovima: deset) dana od dana

roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu upućivanja poziva za dostavu ponuda.“

specifikaciju jedinica mjere, količina,

jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu 

isporuke, načinu i roku plaćanja, Članak 3.

gospodarskom subjektu/dobavljaču.

O izdanim narudžbenicama obavezno se vodi . Ostale odredbe Odluke o provedbi postupaka 

evidencija. nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti 

Za nabavu procijenjene vrijednosti od 20.000,00 („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

kn., do 70.000,00 kn., sa odabranim naručiteljem, 3/14.) ostaju neizmijenjene. 

potpisat će se ugovor o nabavi robe, radova ili 

usluga.

Članak 2.

 Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u “ Službenom vjesniku Brodsko-

 Članak 9. Odluke, mijenja se i glasi: posavske županije ”.

„Postupak bagatelne nabave procijenjene OPĆINSKO VIJEĆE 

vrijednosti jednake ili veće od OPĆINE GORNJA VRBA

70.000,00 kuna provodi se pozivom za dostavu 

ponuda od najmanje 3 (slovima: tri) KLASA: 400-01/16-01/4

gospodarska subjekta. URBROJ: 2178/28-02-16-1

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini Gornja Vrba, 9. 3.2016.god

tržišnog natjecanja (odvjetničke usluge, 

javnobilježničke usluge, zaštita isključivih prava i PREDSJEDNIK

sl.), odnosno kada je to nužno potrebno zbog razloga  OPĆINSKOG VIJEĆA:

iznimne žurnosti izazvane događajima koje Zdravko Jurić, v.r.

naručitelj nije mogao predvidjeti.

 poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo 1 

(slovima: jednom) gospodarskom subjektu.

Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji 

omogućuje dokazivanje da je

isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta 

(dostavnica, povratnica, potvrda e-mailom,
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8. Raspored, početak i završetak radnog vremena u 

ugostiteljstvu

Članak 2.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne  Ugostiteljski objekti mogu poslovati u radnom 

novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, vremenu sukladno odredbama Zakona o 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.), članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kako slijedi:

ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 1. Ugostiteljski objekti iz skupine «Hoteli», 

85/15) i članka 26. Statuta općine Gornja Vrba „Kampovi“ i „Ostali objekti za smještaj“ obvezno 

("Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije" br. rade u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

9/09, 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće općine Gornja 2. Ugostiteljski objekti iz skupine «Restorani» 

Vrba na svojoj 15. sjednici održanoj dana i „Barovi“ rade u vremenu od 6,00 sati do 24,00 sata, 

08.03.2016. godine donosi: a petkom, subotom, uoči blagdana i blagdanom, ako 

iza njega ne slijedi radni dan mogu raditi od 6,00 do 

O D L U K U 02,00 sata.

3. Ugostiteljski objekti iz skupine «Barovi» 

o ugostiteljskoj djelatnosti koji ispunjavaju uvjete za rad nocu sukladno 

na području općine Gornja Vrba posebnim propisima, samo u zatvorenom prostoru 

mogu raditi u vremenu od 21,00 sat do 6,00 sati.

4. Ugos t i t e l j sk i  ob jek t i  i z  skup ine  

Temeljne odredbe „Restorani“, „Barovi“i „Sale za svatove“ koji se 

nalaze izvan naseljenog podrucja naselja mogu 

Članak 1. raditi od 0,00 do 24,00 sata.

5. Ugostiteljski objekti koji posluju na 

 Ovom Odlukom određuje se raspored, početak i željeznickom kolodvoru, benzinskim postajama, 

završetak radnog vremena ugostitelja, mogućnost trgovackim lancima i slicno posluju u vremenu dok 

produžetka radnog vremena ugostiteljskih objekata posluju navedeni objekti.

iz skupine "Restorani" i "Barovi" na području 6. Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti 

općine Gornja Vrba, mjerila za određivanje jednostavnih usluga“ mogu raditi od 6,00 do 24,00 

drugačijeg radnog vremena za pojedine objekte, sata.

radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine 7. Ugostiteljski objekti iz skupine „Catering 

"Objekti jednostavnih usluga", lokacije područja objekti“ mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata.

koja se nalaze izvan naseljenih područja naselja, 

prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u  Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt 

kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i obavijest o radnom vremenu, koje treba biti 

priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sukladno propisanom radnom vremenu te se 

sličnim napravama opremljenim za pružanje pridržavati propisanog radnog vremena.

ugostiteljskih usluga na javnim i drugim površinama  Početkom radnog vremena smatra se vrijeme u 

te vanjski izgled istih, radno vrijeme objekata na kojem ugostiteljski objekt počinje raditi.

obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar  Završetkom radnog vremena smatra se trenutak 

kojeg se mogu pružiti ugostiteljske usluge na kada ugostiteljski objekt završava s radom, što znači 

području općine Gornja Vrba i razdoblje u tijeku da gost u ugostiteljskom objektu više ne može 

dana kada se zabranjuje usluživanje alkoholnih pića naručiti niti dobiti ugostiteljske usluge.

u ugostiteljskim objektima.  Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati 

da se nakon 23,00sata glazba ne čuje izvan 

zatvorenog prostora ugostiteljskog objekta, kao i 

spriječiti stvaranje buke u ugostiteljskom objektu i 

ispred njega.
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Mjerila za određivanje drugačijeg radnog vremena prekršaj prekoračenja dozvoljenog radnog vremena 

i niti jedan prekršaj remećenja javnog reda i mira

Članak 3. - da ispunjava uvjete za zaštitu od buke

- da je ugostitelj podmirio sve financijske (dospjele) 

 Radno vrijeme prostora za usluživanje na obveze prema Općini Gornja Vrba

otvorenom prostoru (terase, tende i slično) uz  Zahtjev za drugačije radno vrijeme iz prethodnog 

ugostiteljske objekte iz članka 2. Stavka 2. završava stavka, ugostitelj podnosi Općinskom načelniku 

najkasnije u 24,00 sata te je iznošenje pića i napitaka najkasnije sedam (7) dana prije dana za koji se traži 

nakon određenoga vremena zabranjeno. drugačije radno vrijeme od vremena utvrđenog 

člankom 2. točke 2. ove Odluke.

Članak 4.  Uz zahtjev iz prethodnog stavka, ugostitelj je dužan 

priložiti mišljenje nadležne policijske postaje.

 Općinski načelnik općine Gornja Vrba može po 

službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte 

rješenjem odrediti najduže za 2 sata raniji završetak Članak 6.

radnog vremena od radnog vremena propisanog 

člankom 2. točkom 2. ove Odluke, ukoliko  Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u 

nadležnom upravnom odjelu općine Gornja Vrba ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti 

pristignu prijave nadležnih inspekcijskih službi o istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog 

nepoštivanju propisanog radnog vremena, prijave objekta, ali u tom je slučaju ugostitelj dužan na vidan 

nadležne policijske postaje ili prijave građana o način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno 

remećenju javnog reda i mira u objektu i u njegovoj vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i istog se 

neposrednoj blizini, ako se u ugostiteljskom objektu radnog vremena pridržavati.

poslužuju alkoholna pića osobama mlađim od 18 

godina i ako se u ugostiteljskom objektu trguju i 

upotrebljavaju narkotici.  Obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta

Ako nastupi neka od okolnosti navedenih u 

prethodnom stavku ovog članka, Općinski načelnik Članak 7.

će rješenjem utvrditi rok trajanja mjere ranijeg 

završetka radnog vremena ugostiteljsko objekta koji Ugostitelj može povremeno (za vrijeme 

ne može biti kraći od tri (3) ni duži od dvanaest (12) trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi, 

mjeseci. proslava, kirvaja i slično) izvan svoga ugostiteljskog 

Početak i završetak roka određuje Općinski objekta pružati ugostiteljske usluge sukladno već 

načelnik zavisno o vrsti mjera koju je za pojedini ishođenom rješenju nadležnog ureda, odnosno 

ugostiteljski objekt utvrdilo nadležno tijelo. Ministarstva uz odobrenje općine Gornja Vrba.

Sudionici proslava i manifestacija koje u 

promidžbeno – turističku svrhu organizira Općina 

Članak 5. Gornja Vrba ili drugi organizatori uz odobrenje 

općine Gornja Vrba mogu na tim događajima pružati 

 Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja za ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, 

pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. točke 2. pića i napitaka. Sudionici proslava i manifestacija 

ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih 

vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava gospodarstava mogu biti i pravne osobe, trgovci 

(dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, pojedinci i fizičke osobe – obrtnici koji nisu 

manifestacija, kirvaja sportskih događaja i sličnih ugostitelji uz obvezu isticanja i pridržavanja 

događanja), a najduže do 6,00 sati idućeg dana ako istaknutih cijena te izdavanje čitljivog i točnog 

su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: računa za pruženu uslugu.

- u tijeku prethodnih 6 mjeseci nije učinjen niti jedan 
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Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža 

kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijesti o 

priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sl. radnom vremenu koje mora biti određeno unutar 

radnog vremena određenog stavkom 1. ovog članka, 

Članak 8. radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se 

istaknutog radnog vremena.

 Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, Iznimno, obiteljsko poljoprivredno 

nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti 

klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za obavijesti da posluje i uz prethodni dogovor, 

pružanje ugostiteljskih usluga smiju se pružati na odnosno samo uz prethodni dogovor ili na poziv u 

sljedećim prostorima: kojem slučaju istaknuta obavijest mora sadržavati i 

- neposredno uz vlastiti ugostiteljski objekt, podatke o kontaktu.

- na izletištima, turističkim, sportskim i 

rekreacijskim područjima,

- na prostorima na kojima se održavaju sajmovi, Zabrana usluživanja odnosno konzumiranja 

skupovi, svečanosti, izložbe, priredbe, športske i alkoholnih pića

druge manifestacije i sl. samo za vrijeme njihova 

trajanja, Članak 10.

- na trgovima i drugim javnim površinama

- prostori u privatnom vlasništvu  Sukladno članku 13. Zakona o ugostiteljskoj 

Svi navedeni prostori za pružanje djelatnosti, ugostitelj ne smije usluživati alkoholna 

ugostiteljskih usluga trebaju imati odobrenje općine pića gostu mlađem od 18 godina uz obvezu isticanja 

Gornja Vrba. upozorenja.

 Prostori iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na U ugostiteljskom objektu u kojem se 

udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg uslužuju alkoholna pića, mora na vidljivom mjestu 

ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu biti istaknuta oznaka o zabrani njihovog usluživanja, 

građevine, ili poslovnom prostoru u kojem se odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 

obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o godina.

održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih  U slučaju čestog ili teškog narušavanja javnog reda i 

priredbi i sl. mira ili u drugim opravdanim slučajevima, 

 Mjesto za usluživanje na javnim površinama iz Općinsko vijeće općine Gornja Vrba može donijeti 

stavka 1. ovog članka rješenjem određuje Općinski zabranu usluživanja alkoholnih pića za sve 

načelnik. ugostiteljske objekte ili za pojedine ugostiteljske 

 Ugostiteljski objekti iz stavka 1.ovog članka moraju objekte u određenom razdoblju tijekom dana.

se funkcionalno i vizualno održavati u ispravnom  Zabranu o usluživanju alkoholnih pića u pojedinom 

stanju. ugostiteljskom objektu u određenom razdoblju 

tijekom dana, Općinsko vijeće dostavlja ugostitelju, 

nadležnoj inspekciji te policijskoj upravi.

Članak 9 .

Radno vrijeme obiteljskog poljoprivrednog Prekršajne odredbe

gospodarstva 

Članak 11.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati Za nepridržavanje radnog vremena 

ugostiteljske usluge mogu raditi u vremenu od 0,00 utvrđenog ovom Odlukom, primjenjuju se 

do 24,00 sata. prekršajne odredbe određene člankom 46. stavka 1. 

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo točke 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
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Za nepoštivanje svih ostalih odredbi ove 9.

Odluke, primjenjuju se prekršajne odredbe 

određene člankom 46., 47., 48., 49., 50., 51. i 52. 

Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.  Na temelju članka 26. Statuta općine 

Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Završne odredbe županije » br. 9/09, 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće 

općine Gornja Vrba na svojoj 15. sjednici održanoj 

Članak 13. 08.03.2016.god. donijelo je:

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove  ODLUKU

Odluke provode inspekcijske službe (turistički 

inspektori) i policijski službenici svaki u okviru  o usvajanju izvješća o utrošenim sredstvima 

svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima. korisnika Proračuna općine Gornja Vrba za 

2015. godinu

Članak 14.  I.

Svi ugostiteljski objekti na području općine Usvaja se Izvješće o utrošenim sredstvima korisnika 

Gornja Vrba dužni su raspored radnog vremena Proračuna općine Gornja Vrba za 2015.godinu i to:

uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 15 dana - KUD „Vrba“ Donja Vrba;

od dana njezina stupanja na snagu. - NK Zvonimir Donja Vrba.

- ŠRU „Bistro“ Gornja Vrba

- SLU „LOVAC“ Donja Vrba

Članak 15. - RKT „Župa rođenje BDM“ Župni ured Ruščica

- TAEKWONDO KLUB „Škorpion“ Gornja 

Danom stupanja na snagu ove Odluke Vrba 

prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na - UDVDR, Općinski ogranak „VRBA“ Gornja 

području općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Vrba

Brodsko-posavske županije» br. 1/11, 17/14.)  

 II.

Članak 16.  Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  III.

dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije».  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA OPĆINE GORNJA VRBA 

KLASA: 335-01/16-01/1 KLASA: 402-08/16-01/1

URBROJ: 2178/28-02-16-2  URBROJ:2178/28-02-16/13

 Gornja Vrba, 9. 3. 2016.g.  U Gornjoj Vrbi, 9. 3.2016.godine

 

PREDSJEDNIK Predsjednik 

OPĆINSKOG VIJEĆA: Općinskog vijeća:

Zdravko Jurić, v.r. Zdravko Jurić, v.r
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OPĆINA  GUNDINCI

1.

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o ODLUKU

komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, o izboru

178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 14/14), članka 

18. Odluke o komunalnim djelatnostima Kao najpovoljnija ponuda u podtupku prikupljanja 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. ponuda za održavanje javne rasvjete na temelju 

07/15) i članka 30. Statuta općine Gundinci pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. poslova na području općine Gundinci odabrana je 

09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj ponuda:

11. sjednici održanoj 20. 2. 3016. godine, donosi 

sljedeću
Podaci o ponuditelju čija je ponuda odabrana

Naziv Obrt za usluge "LUK"
vl. Jure Čapalija
OIB: 24070960191

Sjedište: Mrzovička 15
32284 Stari Mikanovci
Vrbica

Cijena ponude (u kn bez PDV-a) 9.552,90

Ukupna cijena ponude (s PDV-om) 11.941,12
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II 1. Obrt za usluge "LUK", vl. Jure Čapalija, 

Mrzovnička 15, 32284 Stari Mikanovci, Vrbica, 

Općina Gundinci će po izvršenosti ove OIB: 24070960191

Odluke s gospodarskim subjektom iz točke 1. ove 2. POLIKON d.o.o., Ljudvita Gaja 18, 32100 

Odluke sklopiti ugovor o obavljanju komunalne Vinkovci, OIB: 26195613045

djelatnosti, u trajanju od 4 godine. 3. ELEKTRO MARKO, Kratka 2/6, 32270 

Županja, OIB: 57629160587

III - otvorila ponude dana 4. veljače 2016. 

godine u 09/30 sati, te utvrdila da je do isteka roka 

Ova Odluka dostavlja se s preslikom za dostavu ponuda pristigle 2 (dvije) ponude 

Zapinsika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode ponuditelja i to:

svakom ponuditelju u postupku, preporučenom 

poštom s povratnicom.

Br. omota Puni naziv adresa sa sjedišta i MB 

Obrazloženje ponuditelja

Općina Gundinci je na temelju članka 15. 1. Obrt za usluge "LUK"

Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne vl. Jure Čapalija

novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, Mrzovička 15

59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 32284 Stari Mikanovci Vrbica

14/14), Odluke o komunalnim djelatnostima OIB: 24070960191

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

07/15): 2. POLIKON d.o.o.

Ljudevita Gaja 18

- imenovala Stručno povjerenstvo temeljem 32100 Vinkovci

Odluke o rikupljanju ponuda, Klasa:363-01/16- OIB: 26195613045

02/1, Urbroj: 2178/05-1/16-3 od dana 22. 1. 2016. 

godine - Pregledom i ocjenom ponuda ocjenio da je 

- izradila Poziv za dostavu ponuda ponuda ponuditelja:

- uputila Poziv za dostavu ponuda sljedećim 

gospodarskim subjektima:

Konačno
rangiranje

1

1

br.
omota
ponude

2

1

Puni nazov / adresa
sjedište i MB
ponuditelja

3

Obrt za usluge "LUK"
vl. Jure Čapalija
Mrzovička 15
32284 Stari Mikanovci Vrbica
OIB: 24070960191

CIJENA u kn

Bez PDV-a         Ukupno sa PDV-om

4                         5

9.552,90             11.941,12
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u potpunosti suglasna uvjetima iz Poziva za ODLUKU

dostavu ponuda i prihvatljiva te je prema kriteriju 

odabira najniže cijene osijenjena najpovoljnjom, o usvajanju prijedloga izmjene cijene za 

stoga je odlučeno kao u izreci. Sukladno Procjeni komunalnu djelatnost sakupljanja i odvoza 

vrijednosti, Klasa:363-01/16-02/1, Urbroj: komunalnog otpada na području općine 

2178/05-01/16-2 ukupna plaćanja temeljem Gundinci

ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti održavanja javne rasvjete ne smije 

prelaziti planirana proračunska sredstva. Članak 1.

Na zahtjev koncesionara za sakupljanje i 

Pouka o pravnom lijeku: odvoz komunalnog otpada Runolist d.o.o. Vrpolje, 

Ptoriv ove Odluke žalba nije dopuštena, sukladno Općinsko vijeće općine Gundinci prihvaća izmjenu 

odredbi iz članka 15. stavka 7. Zakona o cijene za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada 

komunalnom gospodarstvu, ali može se podnijeti na području općine Gundinci sukladno Ponudi 

tužba Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana koncesionara od 16. 12. 2015. godine, kako slijedi:

dostave ove Odluke.

- za pražnjenje PVC posude od 120 litara 

Klasa : 363-01/16-02/1 mjesečno utvrđuje se cijena od 38,00 kuna s PDV-

Urbroj: 2178/05-02/16-6 om

Gundnci, 20. veljače, 2016. godine

Predsjednica Članak 2.

Općinskog vijeća

Marija Radić,dipl.oec., v.r. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

primjenjuje se za obračun od mjeseca siječnja 

2016. godine, te će se objaviti u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije".

Klasa : 363-01/16-02/6

2. Urbroj: 2178/05-02/16-2

Gundnci, 20. veljače, 2016. godine

na temelju članka 30. Stauta općine Predsjednica

Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske Općinskog vijeća

županije" br. 09/13), a temeljem zahtjeva Runolist Marija Radić,dipl.oec., v.r.

d.o.o. Vrpolje, Općinsko vijeće općine Gundinci na 

svojoj 11. sjednici održanoj 20. veljače 2016. 

godine, donosi

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 4Strana: 562



OPĆINA  OKUČANI

2. II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Na temelju članka 34. Statuta općine dana  objave u  “Službenom vjesniku Brodsko-

Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske posavske županije”.

županije” br. 10/09. i 3/13), 39. Poslovnika 

Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni OPĆINA OKUČANI

vjesnik BPŽ“  br. 16/09. i 16/13.)  Općinsko vijeće OPĆINSKO VIJEĆE

općine Okučani na svojoj 18.  sjednici održanoj  16. 

ožujka  2016. godine donijelo Klasa: 021-05/16-01-04

Urbr: 2178-21-01-16-01

O D L U K U Okučani, 16. ožujka  2016. godine

Općinsko vijećeo izmjeni i dopuni  Strateškog programa 
Predsjednikgospodarskog razvoja općine  Okučani u 

Ivica Pivac, v.r.razdoblju od 2014. do 2018. god.

I.

Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni 

Strateškog programa gospodarskog razvoja općine 

Okučani za razdoblje 2014. - 2018. godine pristupa 

se izmjeni i dopuni navedenog dokumenta.

O b r a z l o ž e n j e

 

Općina Okučani ima izraðen razvojni 

dokument Strateški program gospodarskog razvoja 

općine  za razdoblje 2014 - 2018. (dalje u tekstu; 

Strategija) te je isti u fazi implementacije.
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Slijedom zakonske regulative, općina u 

provedbi ovog strateškog dokumenta svake godine 

treba donijeti Akcijski plan provedbe koji prati 

razvojne smjernice ovog razvojnog dokumenta te 

proračunska sredstva općine Okučani. Temeljem 

istog, potrebno je izraditi Akcijski plan provedbe 

strategije za 2016. godinu, te ažurirati dokument u 

skladu s novonastalim smjernicama razvoja koje u 

trenutku izrade Strategije nisu bile poznate (poput 

izgradnje širokopojasnog interneta na ruralnim 

područjima Brodsko-posavske županije i drugih 

projekata).

Kako samo strateško planiranje predstavlja 

dokument koji je dinamičkog karaktera, a ne 

statičnog, te predviða potrebu kontinuiranog 

ažuriranja i nadogradnje prioriteta i mjera 

definiranih Strategijom, ova aktivnost predstavlja 

jedan od uobičajenih koraka u provedbi same 

Strategije.

Takoðer, jedna od potrebe koja se nameće 

ovim izmjenama Strategije  je ishoðenje ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja Strategije na 

okoliš, sukladno zakonskoj regulativi Zakona o 

zaštiti okoliša, čl. 64.

 Uslijed gore navedenog, predlaže se 

Općinskom vijeću općine Okučani donošenje 

Odluke o izmjenama i dopunama Strateškog 

programa gospodarskog razvoja općine u tekstu 

kako je gore navedeno.

3.

Na temelju članka 9., 14., 41. i 58.  Zakona o 

ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15.) i članka čl. 34 

Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br.10/09 i 04/13.) Općinsko 

vijeće općine Okučani na svojoj 18. sjednici, 

održanoj dana  16. ožujka 2016. godine, donijelo je 

ODLUKU

o ugostiteljskoj djelatnosti  na području općine 

Okučani

Članak 1.

Ovom Odlukom o obavljanju ugostiteljske 

djelatnosti na području općine Okučani (u daljnjem 

tekstu Odluka) utvrđuju se radno vrijeme 

ugostiteljskih objekata, radno vrijeme objekata na 

obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar 

kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge te se 

određuju prostori na kojima mogu biti ugostiteljski 

objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom 

vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim 

napravama za pružanje ugostiteljskih usluga na 

području općine Okučani, te načine i razloge za 

određivanje ranijeg završetka radnog vremena. 

RADNO VRIJEME 

Članak 2.

Ugostiteljski objekti mogu raditi:

- Iz skupina «Restorani» i «Barovi» od 6,00-

24,00 sati. 

- Iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjete 

za rad noć sukladno posebnim propisima, 

samo u zatvorenim prostorima od 21,00 – 

06,00 sati, 

- Iz skupine «Restorani» i «Barovi» koji se 

nalaze izvan područja naselja od 00,00 – 

24,00 sata, 

- Iz skupine «Objekti jednostavnih usluga» 

od 06,00 – 24,00 sata, nedjeljom, 
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ponedjeljkom, utorkom, srijedom i Članak 6.

četvrtkom, a do 02,00 sata petkom, 

subotom, dan uoči blagdana i na blagdan U slučaju održavanja sportskih, kulturnih i 

ako iza njega ne slijedi radni dan. sličnih manifestacija koje traju više dana, 

- Ugostiteljski objekti koji obavljaju Jedinstveni upravni odjel može odrediti druga čije 

djelatnost na otvorenom od 06,00 – 24,00 radno vrijeme koje se primjenjuje za vrijeme 

sata. trajanja same manifestacije.

Članak 3.

Članak 7.

Ugostiteljski objekti koji se nalaze izvan Ugostiteljski objekti koji pružaju usluge 

naseljenih područja mogu obavljati ugostiteljsku prenoćišta mogu imati izdvojeno radno vrijeme za 

djelatnost ukoliko posjeduju važeće odobrenje u pružanje ugostiteljskih usluga, te isto moraju 

sladu s posebnim propisom i na njih će se primijeniti istaknuti na vidno mjesto unutar ugostiteljskog 

odredbe ove Odluke. objekta.

Članak 4. OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH 

DJELATNOSTI  IZVAN UGOSTITELJSKIH 

Jedinstveni upravni odjel može po OBJEKATA

službenoj dužnosti za gostiteljske objekte iz članka. 

2. alineja 1., 2., 3., 4. i 5. ove Odluke Rješenjem Članak 8.

odrediti manji završetak radnog vremena najduže 

dva sata od propisanog ako se na temelju prijava Ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskih 

Državnog inspektorata, Policijske postaje ili objekata kao što su kiosci, kontejneri, nepokretna i 

građana, utvrdi da su tokom tekuće godine počinili priključna vozila, šatori, klupe i kolica i sl. naprave 

dva ili više prekršaja prekoračenja dozvoljenog opremljene za pružanje ugostiteljskih usluga mogu 

vremena ili remećenja javnog reda i mira. se obavljati u naseljima stalnog stanovanja kao i 

naseljima povremenog stanovanja i to:

- na javnim površinama

Članak 5. - van javnih površina.

Jedinstveni upravni odjel  može na zahtjev 

ugostitelja za određeni ugostiteljski objekt odobriti Članak 10.

drugačije radno vrijeme radi organiziranja 

prigodnih proslava (svadbe, maturalne zabave, Jedinstveni upravni odjel općine Okučani će 

kirbaj, zabavni program, Dana općine, Sportskih po službenoj dužnosti, te na zahtjev stranke odrediti 

manifestacija, Dana "Bljeska"i druge manifestacije prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti iz 

pod poroviteljstvom općine, doček Nove godine i članka 14. Zakona vodeći računa o ograničenjima 

sl.) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u propisanim citiranim Zakonom. 

navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg Ovi prostorni ne mogu biti na udaljenosti 

završetka radnog vremena iz članka 4 ove Odluke, manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog 

odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje objekta. 

radnog vremena.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se 

Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije 8 dana  

prije održavanja prigodne proslave.
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Članak 11. Članak 14.

Objekti iz stavka. 1. članka. 8. mogu se Ugostiteljski objekti u poslovnim 

postavljati na površinama koje su rezervirane i prostorijama u kojima se obavlja i druga djelatnost 

uređene za postavljanje kioska kao i na drugim (prodavaonice i sl.) mogu poslovati po radnom 

javnim površinama gdje za to postoje uvjeti. vremenu koje je propisano za tu djelatnost, ali ne 

Van prostora iz stavak 1. članka 8. isti se izvan radnog vremena propisanog članka 2. ove 

mogu postavljati uz prethodno odobrenje Odluke.

Jedinstvenog upravnog odjela, te davanje naknadne 

suglasnosti na vrstu i tip objekta kao i njegove 

vizualne karakteristike. Članak 15.

Kod davanja mišljenja i suglasnosti na 

objekte iz stavka 1. članka 8., Jedinstveni upravni Inspekcijski nadzor nad provedbom ove 

odjel je dužan voditi računa o izgledu objekta, te Odluke provode  policijski službenici i  inspektori 

posebno voditi računa da se isti uklapa u lokalni nadležnih službi.

ambijent.

Članak 16.

Članak 12.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Danom stupanja na snagu ove Odluke 

koja pružaju ugostiteljske usluge dužna su istaknuti prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelati 

radno vrijeme pružanja usluga, vodeći računa o ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"  br. 

radnom vremenu propisanom u članku 2. ove 11/13.).

Odluke. 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva 

koja pružaju ugostiteljske usluge unutar naselja Članak 17.

mogu obavljati svoje usluge od 06,00 – 24,00 sata, 

nedjeljom, ponedjeljkom, utorkom, srijedom i Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon 

četvrtkom, a do 02,00 sata petkom, subotom i uoči objave u "Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

blagdana, te izvan naselja svakog dana do od  06,00 županije".       

do 02,00 sata.

OPĆINA OKUČANI

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 13.

Kl.asa: 335-01-/16-01                                                      

Ugostitelj je obavezan izvijestiti Jedinstveni Ur.broj: 2178/21-01-16- 01                                                                 

upravni odjel općine Okučani o rasporedu, početku i Okučani, 16. ožujka 2016. godine

završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta. 

Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt Predsjednik 

obavijest o radnom vremenu, radnim, odnosno Općinskog vijeća

neradnim danima, odobrenje Jedinstvenog Ivica Pivac , v.r.

upravnog odjela o drugačijem radnom vremenu 

ugostiteljskog objekta, te pridržavati se istog.
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4. Članak 2.

Sredstva za redovito godišnje financiranje 

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

finaciranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe osigurana su u Proračunu općine Okučani za 2016. 

(„Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13. i godinu u iznosu od kuna.

2/14.) i članka 34. Statuta općine Okučani 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br 

10/09. i 4/13.) i članka 39. Poslovnika općinskog Članak 3.

vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br 16/09 i 16/13), Općinsko  Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava 

vijeće općine Okučani na svojoj 18. sjednici proračuna općine Okučani prema ovoj Odluci imaju 

održanoj 16. ožujka 2016. godine donijelo je političke stranke i grupe birača koje imaju najmanje 

jednog vijećnika u Općinskom vijeću.

ODLUKU  

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna općine 

Okučani za 2016. godinu za redovito Članak 4.

inanciranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću općine Okučani Obračun i isplatu sredstava za redovno 

finaciranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću općine Okučani na temelju 

Članak 1. izvješća Mandatne komisije o rezultatima 

provedenih izvora za Općinsko vijeće općine 

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za Okučani, raspoređuju se na način da se utvrdi 

redovito financiranje političkih stranaka jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika u 

zastupljenih u Općinskom vijeću općine Okučani Općinskom vijeću u trenutku konstitiranja 

koja su osigurana u Proračunu općine Okučani za Općinskog vijeća.

2016. godinu.  Sukladno kriteriju iz stavka 1. ovog članka utvrđuje 

se iznos od  kuna za svakog vijećnika 

Općinskog vijeća općine Okučani.

Sredstva se raspoređuju političkim strankama kako 

slijedi:

14.000,00

1.000,00

 

Stranka Broj 
vijećnika 

Broj 
žena 

Iznos 
sredstava 

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 8 3 8.000,00 kn 

Hrvatska seljačka stranka – HSS 2 - 2.000,00 kn 

Grupa birača 3 1 3.000,00 kn 

Socijaldemokratska partija - SDP  1 - 1.000,00 kn 

UKUPNO: 14 4 14.000,00 kn 
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Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća 5.

općine Okučani prestane članstvo u političkoj 

stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci 

kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja Na temelju članka 34. Statuta općine 

Općinskog vijeća općine. Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br.  10/09. i 4/13),  Općinsko vijeće općine 

U slučaju udruživanja dviju ili više Okučani na svojoj  18.  sjednici održanoj  16. ožujka 

političkih stanaka, financijska sredstva koja se 2016. godine  donijelo je

raspoređuju, pripadaju političkoj stranci koja je 

pravni sljednik političkih stranaka koje su ZAKLJUČAK
udružujivanjem prestale postojati.

o usvajanju izvješća načelnika o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom za 2015. godinu
Članak 5.

Sredstva raspoređena prema članku 4. ove I.
Odluke doznačiti će se na žiro-račun političkih 

stranaka tromjesečno u jednakim iznosima. Broj Usvajaju  se   Izvješće načelnika o provedbi 
žiro-računa za doznaku sredstava raspoređenih plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu.
ovom Odlukom, nadležno tijelo političke stranke 

dužno je pismeno obavijestiti Jedinstveni upravni 

odjel općine Okučani. II.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 
Članak 6. od dana objave u  "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom vjesnik Brodsko- OPĆINSKO VIJEĆE
posavske županije" OPĆINE OKUČANI

Klasa: 400-06/16-01-01 Klasa: 021-05/16-01-02
Urbr:2178/21-01-16-01 Urbr: 2178/21-01-16-01
Okučani, 16. ožujka 2016. godine Okučani, 16. ožujka 2016. godine

PREDSJEDNIK Predsjednik
OPĆINSKOG VIJEĆA Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r. Ivica Pivac, v.r.
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6. 7.

Na temelju Zakona o Državnom uredu za Na temelju članka 34. Statuta općine 

reviziju (“Narodne novine” br. 80/11), članka 34. Okučani “Službeni vjesnik Brodsko-posavke 

Statuta općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko- županije” br. 10/09. i 04/13. ) i 39. Poslovnika 

posavske županije” br. 10/09. i 4/13.) i 39. Općisnkog vijeća   ("Službeni vjesnik Brodsko-

Poslovnika općinskog vijeća općine Okučani posavske županije br. 16/09. i 16/13.) Općinsko 

("Službeni vjesnik BPŽ”  br.  16/09. i 6/13.) vijeće općine Okučani na svojoj 18. sjednici 

Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj  18. održanoj 16. ožujka  2016. godine,  donijelo je

sjednici održanoj 16. ožujka 2016. godine, donijelo 

je ZAKLJUČAK 

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća Komisije za redovni popis 

imovine općine Okučani za 2015. god.
o usvajanju Izvješće o  obavljenoj reviziji  

upravljanja i raspolaganja nekretninama 

jedinica lokalne i područne (regionalne) I.
samouprave na području Brodsko-posavske 

županije Usvaja se Izvješće  Komisije za redovni 

popis  imovine općine Okučani sa stanjem na dan 

31. prosinca 2015.  godine.
I.

Usvaja se   Izvješće o  obavljenoj reviziji  II.
upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave na Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 
području Brodsko-posavske županije nakon objave u “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”.

II. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

o dana objave u  “Službenom vjesniku Brodsko- Klasa: 021-05/16-10-03
posavske županije”. Urbr: 2178/21-01-16-01

Okučani, 16. ožujka  2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI Općinsko vijeće

Predsjednik
Klasa: 041-01-16-01-01 Ivica Pivac, v.r.
Urbr: 2178-21-01-16-01

Okučani, 16. ožujka 2016. godine

Općinsko vijeće

Predsjednik

Ivica Pivac, v.r.
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8.

IZVJEŠĆE 

načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu

SADRŽAJ

OPĆI PODACI
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE OKUČANI
OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
ANALIZA TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU 
OPĆINE OKUČANI, UKLJUČUJUĆI OSTVARENJE CILJEVA
Podaci o vrstama i količinama otpada
Podaci o postojećim i planiranim gađevinama i uređajima za gospodarenje otpadom
Podaci o lokacijama odbačenog otpada, neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom
Podaci o provedbi nadzora inspekcije zaštite okoliša
Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada
POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OSTVARENO U SKLADU SA PLANOM
ZAKLJUČAK

OPĆI PODACI

Naziv jedinice lokalne samouprave općina Okučani

Adresa Trg Dr. Franje Tuđmana 2, Okučani

Županija Brodsko-posavska

Općina Okučani u granicama Brodsko-posavske županije zauzima dio njezinog zapadnog rubnog područja pri 

čemu svojim zapadnim i južnim rubom graniči sa Sisačko-moslavačkom županijom, dok sjeverni rub predstavlja 

granicu prema Požeško-slavonskoj županiji. Svojim preostalim istočnim rubnim dijelovima Općina graniči s 

općinama Cernik, Gornji Bogićevci i Stara Gradiška. Područje općine prostire se na 159,31 km2 i obuhvaća 17 

naselja. 

Prema popisu stanovništva Državnog zavoda za statistiku iz 2011. godine na području Općine Okučani boravilo je 

3.447 stanovnika. 
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PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE OKUČANI  

Područje primjene Plana gospodarenja otpadom je općina Okučani u svojim administrativnim granicama. Plan 

gospodarenja otpadom za općinu Okučani ima odgovarajuću ulogu u uspostavi održivog sustava gospodarenja 

otpadom na razini općine, a u skladu sa obvezama i smjernicama iz postojeće zakonske regulative, europskih 

direktiva, te donesenih nacionalnih i područnih planskih dokumenata.

Nadalje, Plan gospodarenja otpadom za općinu Okučani dio je sveobuhvatnog dokumenta iz područja zaštite 

okoliša, pod nazivom „Lokalni akcijski plan zaštite okoliša“.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja gospodarenju otpadom općine Okučani za 2015. godinu izrađuje se 

sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 

Jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj suočavaju se sa stalnim porastom pravnih obveza i 

operativnih zadataka vezanih za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. 

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), uz donošenje i provedbu Plana 

gospodarenja otpadom, jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:

· javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,

· odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 

komunalnog otpada,

Tablica: Broj stanovnika i kućanstava na području općine Okučani po naseljima 2011. godine

Naselje Broj stanovnika Broj kućanstava 

Benkovac 120 45 

Bijela Stijena 30 17 

Bobare 16 13 

Bodegraj 392 145 

Cage 426 140 

Čaprginci 3 4 

Čovac 139 65 

Donji Rogolji 40 13 

Gornji Rogolji 26 10 

Lađevac 269 99 

Lještani 19 6 

Okučani 1598 582 

Šagovina Mašićka 7 7 

Širinci 2 1 

Trnakovac 126 40 

Vrbovljani 230 111 

Žuberkovac 4 5 

UKUPNO 3447 1303 

 Izvor: Državni zavod za statistiku
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· sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te 

uklanjanje tako odbačenog otpada,

· provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

· provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i

· mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada

Jedinica lokalne samouprave dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno 

propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu navedenih obveza na kvalitetan, postojan i ekonomski 

učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri 

tom javnost rada.

ANALIZA TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU 

OPĆINE OKUČANI, UKLJUČUJUĆI OSTVARENJE CILJEVA

Na području općine Okučani provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog 

otpada kojeg provodi komunalno poduzeće Sloboština d.o.o. iz Okučana. Prikupljeni komunalni otpad se 

zbrinjava na odlagalištu komunalnog otpada Šagulje-Ivik na području Grada Nove Gradiške.

Na području općine se iz kućanstava prikuplja isključivo mješoviti komunalni otpad, bez izdvajanja korisnih i/ili 

štetnih otpadnih tvari. Biorazgradivi otpad se prikuplja zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Sva 

kućanstva na području općine su obuhvaćena organiziranim odvozom otpada. Sakupljanje otpada u općini 

Okučani za kućanstva je organizirano putem posuda volumena 120 l. Također, 10 kontejnera za odlaganje 

miješanog komunalnog otpada zapremnine 1100 l raspoređeno je registriranim poslovnim subjektima na 

području općine, a 4 kontejnera su postavljena na mjesnim grobljima. 

Krupni (glomazni) komunalni otpad se prikuplja temeljem poziva građana, dok se tijekom 2016. godine planira 

uspostaviti raspored odvoza glomaznog otpada jednom godišnje uz obavijest kućanstvima o načinu, vrsti i mjestu 

sakupljanja ovog otpada.

Mjere odvojenog sakupljanja otpada na području općine provode se putem 15 zelenih otoka. Na svim zelenim 

otocima postavljeni su spremnici za najzastupljenije vrste otpada: staklo, papir i PET ambalažu, a na pojedinim 

lokacijama su također postavljeni i spremnici za najlon, baterije, lijekove i tekstil. 

Za zbrinjavanje organskog otpada javnim su ustanovama dani na korištenje komposteri te su korisnici educirani o 

korištenju istih, a obrađeni organski otpad koriste za vlastite potrebe. Na području općine na javnim površinama 

raspoređeno je i 10 posuda volumena 240 l za biootpad putem kojih se prikuplja otpad kojeg komunalno poduzeće 

kompostira i koristi za vlastite potrebe. S obzirom da je područje općine Okučani ruralno područje te većina 

stanovnika raspolaže okućnicama i vrtovima, isti su putem letaka educirani o mogućnostima izgradnje 

kompostišta u  vlastitom kućanstvu.

Kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj, gospodarenje otpadom najveći je problem općine Okučani sa stajališta zaštite 

okoliša. Neodgovarajuće gospodarenje otpadom ne doprinosi kvaliteti života i često ima nepovoljno djelovanje 

na krajobraz i aktivnosti u prostoru. 

Sustav gospodarenja otpadom velikom dijelom ne funkcionira niti na državnoj razini, s ispunjavanjem ciljeva 

određenih Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine znatno se 

kasni, a zakonska regulativa nerijetko unosi konfuziju u gospodarenje otpadom i precjenjuje materijalne i ukupne 

kapacitete lokalnih zajednica. Gospodarska situacija u cijelom društvu i posredno i neposredno otežava postojeće 

stanje. 

Općina Okučani uložila je znatne napore u provođenje ciljeva postavljenih Planom gospodarenja otpadom RH, a 

to su:
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· uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,

· sanacija i zatvaranje postojećih odlagališta,

· sanacija »crnih točaka«, lokacija u okolišu visoko opterećenih otpadom,

· razvoj i uspostava regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, s predobradom 

otpada prije konačnog zbrinjavanja ili odlaganja i

· uspostava potpune informatizacije sustava gospodarenja otpadom.

Međutim, u Republici Hrvatskoj cjeloviti sustav daleko je od realizacije, a općina Okučani uspostavila je sustav 

organiziranog prikupljanja otpada s obuhvatom stanovnika iznad državnog prosjeka. Uspostavljen je sustav 

selektivnog prikupljanja papira, stakla, PET ambalaže, najlona, baterija, lijekova, tekstila  i glomaznog otpada.  

Na području općine Okučani nema odlagališta otpada niti „crnih točaka“, odnosno lokacija visokog rizika koje su 

nastale dugotrajnim neprimjerenim gospodarenjem proizvodnim (tehnološkim) otpadom i koje svojim 

postojanjem predstavljaju realnu opasnost za okoliš i za ljudsko zdravlje.

Prostorno-planskim dokumentima Brodsko posavske županije i Grada Nova Gradiška definirana je lokacija 

županijskog centra za gospodarenje otpadom na prostoru Šagulja, a županija je osnovala tvrtku - Centar za 

gospodarenje otpadom BPŽ d.o.o. Naknadno je lokacija Šagulje definirana kao lokacija regionalnog centra za 

okolne županije, budući da jedino u tom slučaju ima ekonomsku opravdanost i rentabilnost. 

Općina Okučani se preko svog komunalnog poduzeća Sloboština d.o.o. uključila u informacijski sustav 

gospodarenja otpadom na državnoj razini. Svi neophodni podaci pravovremeno se dostavljaju nadležnim tijelima. 

Osnovni cilj gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom polazeći od načela 

potpunog nadzora otpada od mjesta nastanaka pa do mjesta konačne obrade i zbrinjavanja. Cjeloviti sustav 

gospodarenja otpadom bazira se na principu izbjegavanje nastanka otpada  vrednovanje-oporaba odlaganje 

(zbrinjavanje) ostatnog otpada.

Na temelju gore navedenog, ocjena postojećeg stanja gospodarenja na području općine Okučani može se 

okarakterizirati na sljedeći način:

· potrebno je u većoj mjeri provoditi mjere sprječavanja nastanka otpada na mjestu nastanka s 

ciljem značajnijeg smanjenja količina prikupljenog otpada

· uspostavljen je sustav odvojenog prikupljanja pojednih vrsta otpada koji se kontinuirano 

nadograđuje

· povremeno se provode kampanje educiranja stanovništva u cilju smanjenja količina otpada

· lokacije odbačenog otpada se kontinuirano saniraju

· odlaganje komunalnog otpada obavlja se na postojećem odlagalištu Šagulje Ivik koje je u fazi 

sanacije sve do uspostave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom na istoj lokaciji

Podaci o vrstama i količinama otpada

Na području općine Okučani provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog 

otpada kojeg provodi komunalno poduzeće Sloboština d.o.o. iz Okučana. 

Sakupljanje otpada u općini Okučani za kućanstva je organizirano putem posuda volumena 120 l. Sva kućanstva 

na području općine su obuhvaćena organiziranim odvozom otpada. Sakupljanje, odnosno odvoz otpada po 

naseljima u općini Okučani se obavlja jednom tjedno po utvrđenom rasporedu.
Prema podacima komunalnog poduzeća Sloboština d.o.o. tijekom 2015. godine prikupljeno je ukupno 410,32 t 
miješanog komunalnog otpada, što predstavlja smanjenje od 10,1 % u odnosu na 2014. godinu. Sav prikupljeni 
otpad odložen je na deponiju Šagulje-Ivik.
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Na temelju gore navedenih podataka vidljvo je kontinuirano smanjenje količine prikupljenog otpada na području 
općine Okučani u promatranom razdoblju.

S ciljem povećanja udjela odvojeno sakupljenog otpada na području općine postavljeno je 15 zelenih otoka. Na 

području svih zelenih otoka postavljeni su spremnici za najzastupljenije vrste otpada: staklo, papir i PET 

ambalažu, dok su na pojedinim lokacijama postavljeni i spremnici za najlon, baterije, lijekove i tekstil.

Tablica: Količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada (t) na području općine Okučani

 2015. godina 2014. godina 2013. godina 

Količina prikupljenog miješanog komunalnog 

otpada (t) na području općine Okučani 
410,32 451,72 489,48 

 Izvor podataka: Sloboština d.o.o.

Tablica: Lokacije zelenih otoka na području općine Okučani

Naselje Okučani 

Ul. Alojzija Stepinca   

Ul. Alojzija Stepinca  (kod Doma zdravlja)  

Ul. Ante Starčevića  

Ul. Ante Starčevića (kod zgrade br.  3)  

Ul. Ante Starčevića (kod Osnovne škole Okučani)  

Ul. Viktorijin prilaz (ispred zgrade)  

Ul. Grigora Viteza (ispred vrtića)  

Ul. Grigora Viteza (ispred nogometnog igrališta)  

Ul. Stjepana Radića križanje sa ul. Kralja Tomislava  

Trg dr. Franje Tuđmana  

Naselje Cage kod doma 

Naselje Trnakovac u središtu naselja 

Naselje Rogolji u središtu naselja 

Naselje Čovac kod doma 

Naselje Vrboljani kod doma 

 Izvor podataka: Sloboština d.o.o.

Podaci o odvojeno sakupljenom otpadu dostupni su za papir i staklo. Prema podacima komunalnog poduzeća 

Sloboština d.o.o. tijekom 2015. godine prikupljeno je ukupno 4,88 t papira koji je predan na obradu poduzeću 

Unijapapir dd te ukupno 6,074 t stakla koje je predano na obradu poduzeću Unija Nova d.o.o. Udio odvojeno 

prikupljenog otpada iznosi 2,6 % što predstavlja povećanje u odnosu na 2014. godinu (2%), ali i dalje je količina 

odvojeno prikupljenog otpada nezadovoljavajuća.

Podaci o postojećim i planiranim gađevinama i uređajima za gospodarenje otpadom
Na području općine Okučani ne postoji odlagalište otpada te se otpad s područja općine odlaže na odlagalištu 
komunalnog otpada Šagulje-Ivik na području grada Nova Gradiška.
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Odlagalište Šagulje-Ivik se nalazi 4,5 km jugozapadno od središta Nove Gradiške, okruženo poljoprivrednim 

površinama. Površina odlagališta je 4 ha, a otpad se odlaže od 1996. godine. Kapacitet odlagališta je 200.000 t, a 

do konca 2013. je odloženo približno 150.000 t. Odlagalištem upravlja komunalno poduzeće Odlagalište d.o.o. 

Nova Gradiška. Odlagalište ima dozvolu za odlaganje te lokacijsku i građevinsku dozvolu. Odlagalište se planira 

koristiti do 2018., odnosno do otvaranja centra za gospodarenje otpadom. Na postojećem odlagalištu komunalnog 

otpada Šagulje-Ivik u blizini Nove Gradiške, planira se izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u 

kojem će se zbrinjavati otpad s područja 50 jedinica lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije, 

Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije. Budući Regionalni centar za gospodarenje otpadom na 

lokaciji Šagulje, veličine 26 ha, bit će baziran na tehnologiji mehaničko-biološke obrade što će u konačnici 

rezultirati smanjenjem količine otpada na odlagalištu, a povećanjem reciklaže.

Od građevina i uređaja za gospodarenje otpadom na području općine Okučani planira se sukladno zakonskoj 

regulativi izgradnja jednog reciklažnog dvorišta. Potrebno je definirati lokaciju reciklažnog dvorišta te pristupiti 

izradi projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, kako bi se moglo pristupiti izgradnji 

reciklažnog dvorišta.

Podaci o lokacijama odbačenog otpada, neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, obveza je jedinice lokalne samuprave sprječavanje 

odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada. Mjere za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada obuhvaćaju:

· uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,

· uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,

· provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja 

postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano 

postojanje odbačenog otpada,

· druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave

Posljednjih godina se sanaciji divljih odlagališta otpada na području općine Okučani pridaje znatna pažnja, što je 

rezultiralo smanjenjem količine neadekvatno odloženog otpada. Na području općine Okučani, a prema podacima 

komunalnog poduzeća Sloboština d.o.o nema registriranih lokacija odbačenog otpada. 

Tijekom 2015. godine pojavile su se manje divlje deponije na području naselja Čovac i Bijela Stijena koje su 

sanirane od strane djelatnika komunalnog poduzeća i članova Udruge branitelja grada Zagreba liječenih od PTSP-

a. Sa svake od navedenih lokacija uklonjeno je po cca. 100 kg otpada, većinom najlona, plastike i papira. Također, 

učenici Osnovne škole Okučani su zajedno sa članovima Udruge branitelja grada Zagreba liječenih od PTSP-a 

sudjelovali u akciji „Zelena čistka“ kada je s područja korita rijeke Sloboštine u naselju Cage uklonjeno cca 160 

kg miješanog komunalnog otpada, većinom najlona, plastike i metala. Kako bi se sprječila pojava novih lokacija 

odbačenog otpada nužno je prvenstveno kontinuirano raditi na osvještavanju stanovništva.

Na području općine Okučani nema lokacija onečišćenih otpadom niti neusklađenih odlagališta otpada.

Podaci o provedbi nadzora inspekcije zaštite okoliša

Tijekom 2015. godine nije vršen nadzor inspekcije zaštite okoliša na području općine Okučani.

Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada

Opće mjere u postupcima gospodarenja otpadom na području općine Okučani su sljedeće:

· provoditi organizirano sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području općine
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· osigurati i promicati odvojeno prikupljanje pojedinih tokova otpada na mjestu nastanka čime se 

osigurava ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba odvojeno prikupljenog otpada u energetske svrhe, uz 

smanjenje količina ostatnog otpada koji se zbrinjava na odlagalištu otpada

· uspostaviti sustav naplate odvoza i zbrinjavanja otpada po stvarnim količinama (masa ili volumen)

· prikupljeni komunalni otpad zbrinjavati na postojećem odlagalištu otpada Šagulje-Ivik na području 

Grada Nova Gradiška za koje je u tijeku sanacija, sve do otvaranja Regionalnog centra za gospodarenje 

otpadom

· izgraditi jedno reciklažno dvorište u općini Okučani

· kontinuirano prazniti sabirna mjesta (zelene otoke) u svim naseljima općine Okučani te po potrebi dodati 

još spremnika za određene vrste otpada

· osigurati minimalno jednog komunalnog redara koji će obavljati dužnosti iz područja gospodarenja 

otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Mjere za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 

Okučani su sljedeće:

· osigurati minimalni standard prikupljanja komunalnog otpada jednaput tjedno na području svih naselja 

općine, putem kanti za otpad volumena 120 l, uz korištenje specijalnog vozila

· unaprijeđivati postojeći sustav gospodarenja biootpadom – po potrebi pribaviti dodatne kompostere i 

spremnike za biootpad, poticati i educirati stanovništvo o mogućnostima kompostiranja na razini 

kućanstva, omogućiti prikupljanje biootpada u reciklažnom dvorištu

Miješani komunalni otpada nastaviti će se organizirano sakupljati i odvoziti na odlagalište Šagulje Ivik. Postojeće 

neusklađeno odlagalište na koje se trenutno odlaže miješani komunalni otpad,  trebalo bi biti zatvoreno do 2018. 

godine, što je ujedno i rok za početak rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom na istoj lokaciji. 

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, mora se odvojeno sakupljati i skladištiti kako bi se omogućilo 

gospodarenje tim otpadom u skladu s odredbama Zakona. općina Okučani dužna je ispuniti obvezu odvojenog 

prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 

komunalnog otpada na način da osigura:

· funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta, 

· postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na javnoj površini 

· uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge

Sav odvojeno sakupljeni otpad potrebno je predati na oporabu privrednim subjektima ovlaštenima za oporabu 

pojedine kategorije otpada.

Mjere za gospodarenje posebnim kategorijama otpada u općini Okučani su sljedeće:

· osigurati u sklopu reciklažnog dvorišta mogućnost privremenog skladištenja sljedećih vrsta otpada koji 

spadaju u kategoriju posebnog otpada: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne 

gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila i građevinski otpad

· postavljanje spremnika za tekstil u okviru svih zelenih otoka na području općine

Mjere za gospodarenje komponentama opasnog otpada na području općine Okučani su sljedeće:

· osigurati odvojeno prikupljanje opasnih tvari iz komunalnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta

· poticati mogućnosti prikupljanja opasnog otpada i na drugim lokacijima (npr. lijekovi u ljekarnama, 

otpadne baterije u trgovinama i slično) 

· sve prikupljene komponente opasnog otpada predati ovlaštenim pravnim osobama na konačno 

zbrinjavanje

Iz europske prakse je poznato da mjere izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada kao i poticaji za odvojeno 

sakupljanje njegovih iskoristivih komponenti mogu dati dobre rezultate samo ako se provodi javna edukacija 

stanovnika. U tom smislu potrebno je voditi ciljane kampanje člancima u novinama i emisijama na radiju, 

televiziji te ostalim sredstvima javnog informiranja, kao i organizirati edukacije za sve kategorije stanovništva, od 

najmlađe dobi.

Komunalno društvo Sloboština d.o.o. informira stanovništvo putem informativnih publikacija o gospodarenju 
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otpadom, odnosno letaka koji se dostavljaju uz mjesečne račune za uslugu odvoza otpadom, a tijekom 2015. 

godine provedene su i edukacije stanovništva te edukacije u dječjem vrtiću i osnovnoj školi.

U cilju poboljšanja sustava gospodarenja otpadom na području općine Okučani je omogućena provedba akcija 

prikupljanja otpada. Naime, sukladno zakonskoj regulativi, pravna i fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s 

osobom koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, organizirati 

akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog 

sadržaja ako je ishodila suglasnost nadležnog upravnog odjela jedinice lokalne samouprave. U slučaju da se 

općini Okučani uputi zahtjev za suglasnost za provedbu akcije prikupljanja otpada, Jedinstveni upravni odjel će 

provesti sve aktivnosti predviđene čl. 40. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te je u tom smislu 

omogućena provedba akcija prikupljanja otpada.

POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

Planom gospodarenja otpadom općine Okučani obuhvaćeni su sljedeći projekti važni za provedbu Plana:

Aktivnost Nositelj Razdoblje 

provedbe 

Iznos (kn) Izvori financiranja 

1.1. Izgradnja 

reciklažnog 

dvorišta 

Općina Okučani, 

Sloboština d.o.o. 

2016.-2018. 200.000,00 Općina Okučani, Sloboština 

d.o.o.,  

Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost 

1.2. Unapređenje 

sustava zelenih 

otoka 

Općina Okučani, 

Sloboština d.o.o. 

2015.--- 50.000,00 Općina Okučani, Sloboština 

d.o.o.,  

Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost 

1.3. Unapređenje 

sustava 

odvojenog 

prikupljanja 

biorazgradivog 

komunalnog 

otpada 

Općina Okučani, 

Sloboština d.o.o. 

2015.--- 50.000,00 Općina Okučani, Sloboština 

d.o.o.,  

Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost 

1.4. Nabava 

komunalnog 

vozila 

Općina Okučani, 

Sloboština d.o.o. 

2015.-2016. 500.000,00 Općina Okučani, Sloboština 

d.o.o.,  

Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost 

1.5. Mjere izobrazno 

informativnih 

aktivnosti 

Općina Okučani, 

Sloboština d.o.o. 

2015.--- 20.000,00 Općina Okučani, Sloboština 

d.o.o.,  

Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost 

1.6. Sanacija lokacija 

odbačenog 

otpada 

Općina Okučani, 

Sloboština d.o.o. 

2015.-2017. 20.000,00 Općina Okučani, Sloboština 

d.o.o.,  

Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost 
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OSTVARENO U SKLADU SA PLANOM

Tijekom 2015. godine općina Okučani je provela sljedeće aktivnosti unutar projekata važnih za provedbu Plana 

gospodarenja otpadom:

1. Izgradnja reciklažnog dvorišta

Općina Okučani sukladno zakonskoj regulativi u narednom razdoblju planira izgradnju reciklažnog dvorišta, no 

zbog nedostatka financijskih sredstava realizacija navedenog projekta je usporena. općina Okučani planira uz 

sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pristupiti izradi projektne i tehničke 

dokumentacije nužne za izgradnju reciklažnog dvorišta.

2. Unapređenje sustava zelenih otoka

Općina kontinuirano ulaže u unapređenje sustava zelenih otoka. Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost početkom 2015. godine nabavljeni su dodatni spremnici i kontejneri za odvojeno 

prikupljanje otpada. Uspostavljena je suradnja s ovlaštenim tvrtkama za odvoz papira i stakla, te je potrebno 

uspostaviti suradnju s ovlaštenim tvrtkama za odvoz ostalih vrsta odvojeno sakupljenog otpada, te po potrebi 

nabaviti dodatne spremnike za odvojeno prikupljanje otpada.

3. Unapređenje sustava odvojenog prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost početkom 2015. godine nabavljeni su 

komposteri koji su podijeljeni javnim ustanovama na području općine koje obrađeni organski otpad koriste za 

vlastite potrebe, a postavljeni su i spremnici za biootpad na javnim površinama. Također se organiziraju prigodne 

akcije prikupljanja biootpada (božićna drvca, otpalo  jesensko lišće, proljetna i zimska rezidba). U budućem se 

razdoblju planira po potrebi nabava dodatnih kompostera, poticanje kompostiranja na razini kućanstva (kućni 

komposteri), nabava i distribucija posebnih vrećica, nabava posebnog stroja za usitnjavanje (malčer ili drobilica). 

4. Nabava komunalnog vozila

Tijekom 2015. godine uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeno je rabljeno 

komunalno vozilo Iveco Eurocargo ML180E25 s nadogradnjom za skupljanje otpada čime je unaprijeđen vozni 

park komunalnog poduzeća Sloboština d.o.o. U ranijem razdoblju komunalno poduzeće se koristilo vozilom 

starim 30 godina koje više nije bilo adekvatno za sakupljanje i prijevoz otpada. Nabavljeno vozilo je prilagođeno 

uspostavljenom sustavu prikupljanja putem postavljenih posuda i kontejnera te omogućava da se sakupljeni otpad 

transportira na siguran način do lokacije za trajno deponiranje.

5. Mjere izobrazno informativnih aktivnosti

Komunalno poduzeće Sloboština d.o.o. informira stanovništvo o održivom gospodarenju otpadom putem 

informativnih publikacija, odnosno letaka koji se dostavljaju uz mjesečne račune za uslugu odvoza otpadom, a 

tijekom 2015. godine također su održane edukacije namijenjene građanima, učenicima osnovne škole te 

polaznicima dječjeg vrtića. Program stalne edukacije javnosti vezano za uspostavu i provedbu cjelovitog sustava 

gospodarenja otpadom na području općine Okučani potrebno je u budućem razdoblju intenzivnije provoditi 

putem sredstava javnog informiranja (radio, televizija, mrežna stranica općine) te drugih sredstava informiranja i 

izobrazbe (letci, oglasne ploče, javne tribine...)

6. Sanacija lokacija odbačenog otpada

Tijekom 2015. godine provedene su akcije čišćenja tri manja divlja odlagališta otpada, te na području općine 

trenutno nema evidentiranih lokacija odbačenog otpada. Učenici Osnovne škole Okučani uključili su se u 

međunarodnu akciju čišćenja divljih odlagališta otpada „Zelena čistka“, a u akcijama su osim djelatnika 

komunalnog poduzeća sudjelovali i članovi Udruge branitelja grada Zagreba liječenih od PTSP-a. U budućem je 

razdoblju potrebno vršiti nadzor navedenih lokacija, kao i ostalih potencijalnih lokacija odbačenog otpada na 

području općine te kontinuirano educirati stanovništvo kako ne bi došlo do ponovne pojave lokacija odbačenog 

otpada.
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ZAKLJUČAK

Definirani ciljevi u području gospodarenja otpadom ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih i financijskih 

mogućnosti općine Okučani. Uspostavljeni sustav sakupljanja otpada zadovoljava potrebe stanovništva općine, 

što potvrđuju podaci o prikupljenom, obrađenom i odloženom otpadu. Međutim, tek će se realizacijom 

Regionalnog centra za gospodarenje otpadom stvoriti nužni preduvjeti za uspostavu cjelovitog sustava 

gospodarenja otpadom.

Tijekom 2016. godine općina Okučani će uložiti dodatne napore u provođenju zadanih ciljeva, kako bi se u 

budućem razdoblju potpunosti implementirao program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispunile 

zakonske odredbe.

Općina Okučani
načelnik

Aca Vidaković, v.r.
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OPĆINA  PODCRKAVLJE

1.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta općine Podcrkavlje 
(„Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije br. 4/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na 21. sjednici 
održanoj  07. ožujka 2016. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Programa ukupnog razvoja općine Podcrkavlje 

od 2015. do 2020. godine

I.

Općinsko vijeće donosi PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA ( PUR) općine Podcrkavlje za razdoblje od 
2015. do 2020. godine.

II.

Program ukupnog razvoja općine Podcrkavlje od 2015. do 2020. godine sadržava tekstualne, tablične i 

grafičke dijelove, kako slijedi :
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Sadržaj 
Uvod ...........................................................................................................................................................  

Opći podatci ...............................................................................................................................................  

Geoprometni položaj ..............................................................................................................................  

Povijesni razvoj ......................................................................................................................................  

Klima i reljef ..........................................................................................................................................  

Stanovništvo ...........................................................................................................................................  

Radna snaga ...............................................................................................................................................  

Zaposlenost ............................................................................................................................................  
Nezaposlenost ........................................................................................................................................  

Gospodarstvo
 
.............................................................................................................................................

  
Poduzetništvo i obrtništvo

 
......................................................................................................................

  
Poduzetničke zone

 
..................................................................................................................................

  
Poljoprivreda

 
..........................................................................................................................................

  
Šumarstvo

 
..............................................................................................................................................

  
Lov i ribolov...........................................................................................................................................

  
Ribnjačarstvo

 
.........................................................................................................................................

  
Energetske i mineralne sirovine

 
.............................................................................................................

  
Turizam

 
..................................................................................................................................................

  
Komunalna infrastruktura

 
..........................................................................................................................

  
Prometna infrastruktura

 
..........................................................................................................................

  
Telekomunikacijska infrastruktura

 
.........................................................................................................

  
Elektroopskrba

 
.......................................................................................................................................

  Javna rasvjeta

 
.........................................................................................................................................

  Plinoopskrba

 

..........................................................................................................................................

  Vodoopskrba

 

..........................................................................................................................................

  Odvodnja otpadnih voda

 

........................................................................................................................

  Gospodarenje otpadom

 

..........................................................................................................................

  Groblja

 

...................................................................................................................................................

  Društvene djelatnosti i infrastruktura

 

.........................................................................................................

  Javna uprava

 

...........................................................................................................................................

  Odgojno-obrazovna infrastruktura

 

.........................................................................................................

  Zdravstvo i socijalna zaštita

 

...................................................................................................................

  Javni prostori

 

..........................................................................................................................................

  Sportsko-rekreativni sadržaji i infrastruktura

 

.........................................................................................

  Civilno društvo

 

.......................................................................................................................................

  Manifestacije

 

..........................................................................................................................................
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Kulturna i prirodna baština ........................................................................................................................  

Kulturna baština .....................................................................................................................................  

Prirodna baština ......................................................................................................................................  

SWOT ANALIZA ......................................................................................................................................  

Misija  općine Podcrkavlje .........................................................................................................................  

Vizija općine Podcrkavlje ..........................................................................................................................  

Strateški ciljevi, prioriteti i mjere za razvoj općine Podcrkavlje ...............................................................  

CILJ 1. RAZVOJ I PODRŠKA PODUZETNIŠTVU NA PODRUČJU  općine PODCRKAVLJE  ......  

CILJ 2. OKOLIŠNO SVJESNA I DOSTUPNA OPĆINA  ....................................................................  

CILJ 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA  .............  

Izvori i postotak financiranja po prioritetima: .......................................................................................  

Planirana financijska sredstva i pokazatelji rezultata za buduće razdoblje ............................................  

Sudjelovanje općine Podcrkavlje u radu LAG-a i ostalih razvojnih tijela .................................................  

Usklađenost strategije sa drugim strateškim dokumentima .......................................................................  

Kako općina provodi strategiju ..................................................................................................................  

Informiranje ...............................................................................................................................................  

Evaluacija ...................................................................................................................................................  

PRILOZI:  ...................................................................................................................................................

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 023-01/15-01/19
URBROJ: 2178/13-01-16-59

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Miletić, ing., v.r.
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2.

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08.  i  136/12.) i 
članka 32. Statuta općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 4/13), Općinsko 
vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 21.  sjednici održanoj dana  7. ožujka  2016.  godine,  donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca  2015. 

OPĆI DIO

I

U proračunu općine Podcrkavlje u razdoblju od 01.01. do 31.12.  2015. godine ostvareno je 3.005.903,47 
kn prihoda.

II

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u navedenom razdoblju iznosili su  3.339.223,24 kn.

III

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak  
prihoda i primitaka

Ostvareni prihodi i primici 3.005.903.47  kn
Izvršeni rashodi i izdaci 3.339.223,24  kn
_________________________________________
Manjak prihoda i primitaka    333.317,77  kn

IV

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 1. 1. 2015.  bilo je 1.572.556,04 kn, a na dan 31.12. 2015.  
iznosilo je 1.138.821,68 kn.

V

Tekuća pričuva planirana proračunom za 2015. nije bilo.

VI

Općina Podcrkavlje nije primala niti davala zajmove.
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VII

Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca  2015.  iznose  kn, a odnose se na:

- potraživanja za komunalni doprinos                   18.901,79  kn
- potraživanja za komunalnu naknadu                   1.231.717,98 kn 
- doprinos za šume                                                                  17.653,65 kn
- najam prostora                                                                           450,00 kn  
______________________________________________________________
UKUPNO POTRAŽIVANJA               1.268.723,42 kn

VIII

Stanje nepodmirenih obveza  31. prosinca 2015. iznosi 92.978.00 kn , a odnosi se na obveze za plaću 
(prosinac 2015.) u iznosu 39.009,25 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 47.941.00 te obveze u iznosu od 
6.027.00 kn.

IX

Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca  2015. 
godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i posebnim 
namjenama.

X

Godišnji izvještaj Proračuna općine Podcrkavlje zajedno sa Usporednim pregledom planiranih i 
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije» te Internet stranici općine www.podcrkavlje.hr .

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-08/16-01/2
URBROJ: 2178/13-01-16-1
Podcrkavlje,  7.3. 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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3.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 
107/07. i 94/13.) i članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
4/13.) Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj  21. sjednici održanoj dana  7. ožujka  2016. donijelo je
  

IZMJENE I DOPUNE

P lana mreže dječjih vrtića na području općine Podcrkavlje

Članak 1. 

U  Planu mreže dječjih vrtića na području općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 
6/15)  u Članku 2.  stavak tri (3) mijenja se i glasi:

„Djelatnost predškolskog odgoja tj. prava i obveze iz stavka 1 ovog članka  ostvaruju se osiguravanjem realizacije 
programa predškolskog odgoja za djecu s područja općine Podcrkavlje prema potrebama  u prikladinim 
prostorima u vlasništvu općine Podcrkavlje, ili/i prostoru područne osnovne škole Blaž Tadijanović u 
Podcrkavlju,  i/ili dječjem vrtiću „Maslačak“ Slavonski Brod, u naselju Podvinje.
U dvije do tri skupine odvija se provedba  250-satnoga Programa, odnosno najmanje 150-satnoga, a Općina 
Podcrkavlje osigurava stručnog zaposlenika-odgojitelja i snosi sve materijalne troškove provođenja programa.“ 

Članak 2. 
 Članak  3.  mijenja se i glasi:

„Na području općine Podcrkavlje djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja  obavlja predškolska ustanova  
Dječji vrtić  „Ivančica-Oriovac“, čiji je osnivač općina Oriovac i dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić čiji je osnivač 
Grad Slavonski Brod.“

Članak 3. 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana o dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 602-01/15-01/5
URBROJ: 2178/13-01-16-2
Podcrkavlje, 7. ožujka  2016.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Damir Miletić, ing., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 4 Strana: 603



4.

Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
4/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje  na svojoj 21. sjednici, održanoj dana 7. ožujka  2016.  godine donijelo 
je 

ZAKLJUČAK
 

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje u 2015. godini

I.

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće načelnika općine o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje  u 2015. godini.

II.

Izvješće o  izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 

Podcrkavlje u 2015. godini  koje je podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Izvješće će se  objaviti  u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/14-01/7

URBROJ: 2178/13-01-16-4

Podcrkavlje, 7. ožujka  2016.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Miletić, ing., v.r.
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5.

Na temelju članka 30., st. 4  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 

49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 47.  Statuta općine Podcrkavlje („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinski načelnik općine Podcrkavlje,  podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2015. godinu

I

I  UVOD 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2015. godinu, 
donesen je na 13. sjednici Općinskog vijeća općine Podcrkavlje dana 18. prosinca godine 2014. ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 26/14.), a njegove I. Izmjene i dopune na 20. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 18. prosinca 2015. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/15.), u daljnjem 
tekstu: Program.

II

Ukupno izvršenje Programa po izvorima prihodima:

R. 

br.  

Izvori sredstava  Planirano  Ostvareno  Razlika  

+/-  

Indeks  

1. Komunalni doprinos  100.000,00  108.965,07  8.965,07  108,97  

2. Sredstva Proračuna  797.000,00  337.835,88  459.164,12  42,38  

3. Sufinanciranje od strane 

Ministarstava i Fondova EU  

0,00  0,00  0,00  0,00  

4.
 

Sufinanciranje od strane Brodsko-

posavske županije
 

0,00
 

0,00
 

0,00
 

0,00
 

5.
 

Naknade za koncesiju
 

20.000,00
 

24.792,95
 

4.792,95
 

123,96
 

6.
 

Šumski doprinos
 

130.000,00
 

207.288,71
 

77.288,71
 

159,45
 

Ukupno 
 

1.047.000,00
 

678.882,61
 
368.117,39

 
64,84
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Ukupno izvršenje Programa po rashodima:

Planirani Program  Ostvareno:  Razlika  
+/-  

Indeks  

1.047.000,00  678.882,61  368.117,40  64,84  
 III

 Ostvareno/izvršeno po pojedinim stavkama je sljedeće:

 

Naziv djelatnosti –opis poslova  

 

 

PLANIRA

NO
 

 

 

OSTVARE

NO
 

 

 

RAZLIKA

+/-
 

INDEKS

R. 

br.

 

I.   JAVNE POVRŠINE (I OBJEKTI)

 
522.000,00

 
423.633,67

 
98.366,33

 
81,16

1.

  

Brodski Zdenci –

 

izmjena stolarije na mjesnom domu

 

40.000,00

 

39.933,83

 

66,17

 

99,83

2.

  

Glogovica –

 

izmjena postojeće fasade na mjesnom 

domu

 

40.000,00

 

39.447,00

 

553,00

 

98,62

3.

  

Dubovik –

 

uređenje mjesnog doma (sanitarni čvor i 

drugo)

 

58.000,00

 

57.702,78

 

297,22

 

99,49

4.

  

Podcrkavlje –

 

izrada projektne dokumentacije za 

Dom kulture 

 
Izgradnja Doma kulture

 

75.000,00

 

 
0,00

 

25.012,50

 

 
0,00

 

49.987,00

 

 
0,00

 

33,35

0,00

5.

  

Podcrkavlje –

 

prepokrivanje zgrade

 

općine

 

30.000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

6.

  

Podcrkavlje –

 

izgradnja sportsko rekreacijskog 

terena-boćarsko igralište 

 

50.000,00

 

47.846,17

 

2.153,83

 

95,69

7.

  

Podcrkavlje –

 

sportski objekt NK Podcrkavlje

 

-

 

Ugradnja ventilacije

 

15.500,00

 

15.325,00

 

175,00

 

98,87

8.

  

Oriovčić –

 

izrada fasade na mjesnom domu i drugo

 

50.000,00

 

46.105,48

 

3.894,52

 

92,21

9.

  

Grabarje

 

–

 

izrada nadstrešnice na ulazu u mjesni dom 

i drugo

 

20.000,00

 

14.865,00

 

5.135,00

 

74,33

10.

  

Kindrovo –

 

uređenje sanitarnog čvora u mjesnom 

domu i drugo

 

5.000,00

 

3.551,70

 

1.448,30

 

71,03

11.

  

Rastušje

 

-

 

postupak legalizacije mjesnog doma i 

mrtvačnice (projektna dokumentacija, naknada, vodni 

doprinos i drugo)

30.000,00

 

29.500,00

 

500,00

 

98,33

12. Tomica  – postupak legalizacije mjesnog doma i 

sportskog objekta NK Tomica (projektna 

dokumentacija, naknada, vodni doprinos i drugo)

50.000,00 48.062,50 1.937,50 96,13
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1.   Tomica  –  nogometno  igralište, ograda  46.500,00  45.076,71  1.423,29  96,94

2.   Tomica –  sportski objekt NK Tomica  

-
 

Uređenje sanitarnog čvora
 

12.000,00  11.205,00  795,00  93,38

R. 

br.
 

II.   NERAZVRSTANE CESTE
 

235.000,00
 

165.000,00
 

70.000,00
 

70,21

1. 

 
Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstanu 

cestu-produžetak Diljske ulice u Podcrkavlju-prema 

novoj školi

 Izgradnja iste ceste 

 Konto 4513

 

35.000,00

 
15.000,00

 
20.000,00

 
42,86

2.

 

Izrada elaborata izvedenih stanja (geodetski radovi), 

projektna dokumentacija i izgradnja  niza 

nerazvrstanih cesta prema Projektnom zadatku u 

svim naseljima

 

općine

 

Podcrkavlje

 

200.000,00

 

150.000,00

 

50.000,00

 

75,00

R. 

br.

 

III.   GROBLJE

 

60.000,00

 

56.018,94

 

3.981,06

 

93,36

1.

 

Izrada projektne dokumentacije za mrtvačnice u 

slijedećim naseljima: Donji Slatinik, Gornji Slatnik, 

Dubovik i Oriovčić

 

20.000,00

 

16.250,00

 

3.750,00

 

81,25

2.

 

Izgradnja staze na groblju u Podcrkavlju

 

40.000,00

 

39.768,94

 

231,06

 

99,42

R. 

br.

 

IV. JAVNA RASVJETA

 

50.000,00

 

29.230,00

 

20.770,00

 

58,46

1.

 

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 

javne rasvjete u naselju Tomica

 

20.000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

2.

 

Izmjena postojeće javne rasvjete u naselju Dubovik

 

15.000,00

 

15.000,00

 

0,00

 

100,00

3.

 

Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Sv. Ane u 

naselju Brodski Zdenci

 

15.000,00

 

14.230,00

 

770,00

 

94,87

R. 

br.

 

V. OPSKRBA PITKOM VODOM

 

180.000,00

 

5.000,00

 

175.000,00

 

2,78

1.

 

Novi vod vodovodne mreže u produžetku Diljske 

ulice u Podcrkavlju, do nove škole

 

100.000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 

vodovodne mreže u slijedećim naseljima: Gornji 

Slatinik, Brodski Zdenci, Dubovik, Matković Mala i 

Oriovčić

80.000,00 5.000,00 75.000,00 6,25
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IV

Ovo Izvješće  uputit će se Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/14-01/7
URBROJ: 2178/13-02-16-3
Podcrkavlje,  10. veljače 2016.

NAČELNIK općine
Tomislav Trtanj, v.r.

6.

Na temelju članka 32.  Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
4/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje  na svojoj 21. sjednici, održanoj dana 7. ožujka 2016.  godine donijelo 
je 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

I.

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće načelnika općine o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2015. godini.

II.

Izvješće o  izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini  koje je podnio 

općinski načelnik sastavni je dio ovog Zaključka.

R. 

br.  

VI.  ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 

OTPADIH VODA  

0,00  0,00  0,00 0,00

  
0,00

 
0,00

 
0,00 0,00

R. 

br.

 

VII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

 
0,00

 
0,00

 
0,00 0,00

1.

 

Izgradnja tzv. „zelenih otoka“ i postavljanje 

kontejnera za selektivno odlaganje otpada

0,00

 

0,00

 

0,00 0,00
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III.

Izvješće će se  objaviti  u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/14-01/8

URBROJ: 2178/13-01-16-4

Podcrkavlje,  7. ožujka 2016.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Miletić, ing., v.r.

7.

Na temelju članka 28., st. 4  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 

49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 47.  Statuta općine Podcrkavlje („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinski načelnik podnosi,  

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. usvojen je na 13. sjednici Općinskog vijeća općine 
Podcrkavlje održanoj dana 18. prosinca 2014. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 26/14.), 
a njegove I. Izmjene i dopune na 20. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18. prosinca 2015. godine 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/15.),  u daljnjem tekstu: Program.

Članak 2.
 

Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje tijekom 
2015. godine:

IZVORI  
SREDSTAVA  

PLANIRANO  OSTVARENO  RAZLIKA  
+/-  

INDEKS

Komunalna naknada  

 

380.000,00  293.781,67  86.218,33  77,31

Prihodi proračuna
 

100.000,00
 

160.179,38
 
-60.179,38

 
160,17

UKUPNO: 480.000,00 453.961,05 26.038,95 94,57
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PROGRAM  PLANIRANO  OSTVARENO  RAZLIKA  
+/-  

INDEKS  

Odvodnja atmosferskih 
voda  
 
Uređenje i čišćenje 
odvodnih kanala (čišćenje 
se obavljalo se  vlastitim 
strojem rovokopačem-
utovarivačem, a utrošena  
sredstva odnose se na 
gorivo, mazivo, održavanje 
stroja, amortizaciju i usluge 
odvoza zemljanog 
materijala od izmuljivanja 
kanala)

 
 

20.000,00  19.991,00  9,00  99,95  

Održavanje
 
čistoće

 
u

 dijelu
 
koji

 
se

 
odnosi

 
na

 čišćenje
 
javnih

 
površina

 
 Čišćenje javnih površina, 
uklanjanje snijega i leda i 
sl. (čišćenje se obavlja 
vlastitim strojem 
rovokopačem-utovarivačem 
i djelatnici zaposleni po 
Programu javnih radova 
„Komunalni poslovi“ 
prema sporazumu-ugovoru 
između Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje i

 
općine

 Podcrkavlje, a utrošnea 
sredstva odnose se na 
gorivo, mazivo, održavanje 
stroja, amortizaciju, 
priručni alat i materijal 
kojima su  se služili 
djelatnici javnih radova)

 

15.000,00
 

14.643,64
 

356,36
 

97,62
 

Održavanje javnih 
površina

 
 
Održavanje javnih zelenih 
površina, pješačkih staza, 
pješačkih zona, otvorenih 
odvodnih kanala na javnim 
površinama, trgova, 
parkova, dječjih igrališta i 
sl. (održavanje javnih 
površina obavljali su

 
djelatnici javnih radova, a 
utrošena

 

sredstva odnose se 
na priručni alat i 

 

materijal 
za održavanje

 

15.000,00

 

14.486,27

 

513,73

 

96,57
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Održavanje nerazvrstanih 
cesta  
 
Nasipanje nerazvrstanih 
cesta tucanikom ili 
frezanim asfaltom, na 
nerazvrstanim cestama u 
naseljima  općine  
Podcrkavlje: Brodski 
Zdenci, Gornji Slatinik, 
Donji Slatinik, Glogovica, 
Podcrkavlje, Dubovik, 
Matković Mala, Grabarje, 
Oriovčić, Kindrovo, 
Rastušje i Tomica

 

50.000,00  49.393,77  606,23  98,78  

Održavanje groblja i 
krematorija

 
 Održavanje mjesnih groblja  
u naseljima

 
općine

 Podcrkavlje 
 

·
 

Poslovi održavanja groblja na području
 

općine
 

Podcrkavlje povjereni 
su  tvrtki  PALMA

 
cvjećarna i pogrebne usluge, obrt vlasnice 

JASNE ZIRDUM (JMBG: 1803969307129),  Slavonski Brod, A 
Štampara 51, MBO:90402413, OIB: 39392394875, temeljem Ugovora  
o obavljanju komunalnih poslova održavanja groblja na području

 općine
 

Podcrkavlje (KLASA: 363-02/12-01/12 URBROJ: 2178/13-02-
13-8 od 6. 2. 2013.),  kao i poslovi naplate grobne naknade i vođenja 
grobnih očevidnika na području

 
općine

 
Podcrkavlje (Ugovor KLASA: 

363-02/12-01/12 URBROJ: 2178/13-02-13-9 od 6. 2. 2013.).
 Istima su regulirani međusobni odnosi  tj. obveze. Do trenutka 

podnošenja ovog Izvješća zaprimili 
 

smo Izjavu o prijeboju 
(kompenzaciji) br. 1/2016 od 29.1. 2016., tj. prijedlog međusobnih 
potraživanja na temelju izdanih

 
računa Palme za obavljene usluge 

održavanja groblja i evidencije o naplati grobne naknade, tj. nije 
utvrđena razlika

 

između ugovorenih potraživanja za 2015. godinu.

 Održavanje groblja 2015. –

 

93.689,02 kn

 Grobna naknada 70.362,00 (2015.) + grobna naknada, dužni iznosi 
23.327,000= 93.689,00

 Održavanje javne 
rasvjete

 
 Zamjena dotrajalih 
svjetiljki –

 

rasvjetnih tijela  

 
 
Potrošnja električne 
energije javne rasvjete u 
naseljima

 

općine

 
Podcrkavlje    

 
 

 
 
 50.000,00

 
 
 

290.000,00

 

 
 
 44.193,00

 
 
 

274.978,37

 

 
 
 5.807,00

 
 
 

15.021,63

 

 
 
 88,38

 
 
 

94,82

 

Ostali poslovi i materijal za 
tekuće održavanje

 
 

40.000,00

 

36.275,00

 

3.725,00

 

90,68

 
 
 

UKUPNO:

 

480.000,00

 

453.961,05

 

26.038,95

 

94,57
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Članak 3.

Ovo Izvješće uputit će se Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-02/14-01/8

URBROJ: 2178/13-02-16-3

Podcrkavlje,  10. 2.  2016.

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Trtanj, v.r.

8.

Na temelju članka 19. st. 1.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 32. Statuta općine Podcrkavlje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), a u skladu sa člankom 9. Odluke o socijalnoj skrbi na 

području Općinsko vijeće općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/15), na 

svojoj 21. sjednici održanoj dana  7. ožujka 2016. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći rodiljama za rođenje djece

Članak 1.

U  Odluci o isplati jednokratne novčane pomoći rodiljama za rođenje djece  (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” br. 13/09)   Članak  4.  mijenja se i glasi:

„Pravo na  jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se u obliku:
a) 1.500,00 kn za prvo i drugo  dijete
b) 2.000,00  kn za treće dijete i
c) 5.000,00 kn za četvrto dijete i svako slijedeće dijete

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 4. stavka 1. Odluke može se ostvariti najkasnije do navršenih 3 
mjeseca života djeteta, osim u slučaju opravdanih medicinskih razloga (boravka u bolnici) i to predočenjem 
uredne bolničke dokumentacije.

Sredstva za isplatu osigurat će se u proračunu općine Podcrkavlje.”

Članak  2.

Iza Članka 4. dodaje se novi Članak  5. koji glasi:
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“Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć rodiljama za roðenje 
djece, podnositelj je dužan dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu odgovarajuće isprave i druge dokaze 
potrebne za ostvarivanje prava. 

Osim dokumentacije navedene u članku 3., podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti rodne listove za svako 
dijete.“

Članak 3.

Iza Članka 5. dodaje se Članak 6. koji glasi:

“Pravo na  jednokratnu  novčanu pomoć za roðenje djece ne može se ostvariti ukoliko su roditelji djeteta 
(podnositelji zahtjeva) ili obveznici komunalne naknade za nekretninu na kojoj roditelji djece imaju preijavljeno 
prebivalište,  dužnici po osnovi komunalne naknade ili kojeg od razreza općinskih poreza

Isplata jednokratne novčane pomoći neće se izvršiti sve dok ne bude izmiren dug u cijelosti i o tome ne dostavi 
dokaz Jedinstvenom upravnom odjelu.”

Članak 4.

Članak 5. postaje Članak 7.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći rodiljama za rođenje djece stupaju na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 550-01/09-01/8
URBROJ: 2178/13-01-16-2

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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9.

Na temelju članka 101. Zakona o cestama ( NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.) i članka 47. 
Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 4/13)  općinski načelnik općine 
Podcrkavlje donosi:

ODLUKU

o  razvrstavanju  cesta   u  naselju  Grabarje općina  Podcrkavlje
 

Članak 1.

Ovom Odlukom u nerazvrstane ceste razvrstavaju se slijedeće ceste u naselju Grabarje: 
1. Cesta „GORNJI ILI PAČKI PUT“ kojoj pripada k.č.br. 600/5 u k.o. Grabarje Brodsko
2. Cesta „STARI KINDROVAČKI PUT“ kojoj pripada k.č.br. 598/1 u k.o. Grabarje Brodsko
3.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se  u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA:  340-01/16-01/2
URBROJ: 2178/13-02-16-3
Podcrkavlje, 12. travnja 2016.

NAČELNIK                                                                 
Tomislav Trtanj, v.r.
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OPĆINA  SIKIREVCI

14.

Temeljem članka 39. i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' br. 19/13. – pročišćeni tekst), članka 30. i 90. Statuta općine Sikirevci (''Službeni vjesnik Brodsko-
posavske žuapnije'', broj  3/13.), članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11.), Odredaba Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 74/10, 125/14.), Općinski načelnik 
općine Sikirevci, ujedno i u svojstvu podnositelja prijedloga, dana 24. veljače  2016. godine donosi 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu, načinu rada i sistematizaciji 
Jedinstvenog upravnog  odjela  općine Sikirevci

I.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Sikirevci  objavljenog u 
Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 10/2014.god.  članak 7. mijenja se i glasi:  

''Članak 7.

U skladu s člankom 6. ovog Pravilnika i zavisno o opisu radnih mjesta (podaci o radnom mjestu, opis 
poslova, opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta) u Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju 
se radna mjesta navedena u Popisu radnih mjesta s brojem potrebnih izvršitelja za pojedino radno mjesto, 
potrebnim stručnim znanjem, opsegom poslova te približnim postotkom vremena potrebnim za obavljanje 
pojedinog posla.
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POPIS RADNIH MJESTA
RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Potkategorija 

radnog mjesta / 

razina 

potkategorije 

redni broj  

 

naziv radnog mjesta / potrebno stručno znanje / opis poslova, 

Klasifika-

cijski rang 

Broj 

izvrši-

telja 

Glavni 

rukovoditelj 

1.  PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA  

Potrebno stručno znanje:  

- magistar struke ili stručni specijalist  društvene 

humanističke ili tehničke struke,  

- najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim 

poslovima,  

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 

potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom, 

- položen državni stručni ispit, 

- poznavanje rada na računalu. 

 

Opis poslova : Pročelnik rukovodi Upravnim odjelom, 

obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Upravnog odjela, 

organizira, usmjerava i usklađuje rad Upravnog odjela 

…………………………………………… 20 % 

- osigurava pravovremeno izvršavanje poslova i zadataka; 

brine o zakonitom i uči nkovitom radu Upravnog odjela u 

odnosu na obveze Općinskog načelnika i Vijeća 

…………………………….. 20 % 

- priprema opće i pojedinačne akte za Općinskog načelnika i 

za Vijeće, te donosi opće akte u okviru svojih ovlaštenja 

……………………………… 10 % 

- koordinira rad i obav lja nadzor nad radom službenika i 

namještenika …………………………………. 15 % 

- odlučuje o najsloženijim pitanjima iz svog djelokruga 

…………………………………………………. 15 % 

- prati mogućnosti i radi na poslovima vezanima s 

kandidiranjem projekata i programa  financiranih od EU i 

drugih fondova …………………………….. 10 % 

- druge poslove u skladu s propisima i općim aktima  općine 

koje mu povjere Vijeće, radna tijela Vijeća i Općinski 

načelnik …………………………… 10 %                       

        

1               1 
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*Temeljem članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  na 
radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovana osoba koja uz ispunjenje ostalih 
standardnih mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog rukovoditelja iz članka 11.  Uredbe ima najmanje 
jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan 
sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva 
na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.
 Osoba iz stavka 2. ovoga članka može se imenovati na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela ako 
se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

Mogućnost prijave kandidata iz stavka 2. ovoga članka navodi se u tekstu javnog natječaja. 

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Potkategorija 

radnog mjesta/ 

razina 

potkategorije 

redni broj  

 

naziv radnog mjesta / potrebno stručno znanje /opis 

poslova,  

Klasifika-

cijski rang 

Broj 

izvrši-

telja 

 

Referent 

 

 

 

2.  REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE  

POSLOVE  

Potrebno stručno znanje: 

-  srednja stručna sprema -  ekonomske struke,  

- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima, 

- položen državni stručni ispit, 

- poznavanje rada na računalu. 

 

Opis poslova: 

Referent  za računovodstvene poslove obavlja poslove 

izrade proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o 

izvršenju proračuna ………………………………… 10 % 

- prati izvršenje proračuna ……………………… 10 % 

- vodi stručne i analitičke poslove iz područja gospodarstva, 

programa javnih potreba i komunalnog opremanja  5 %  

- priprema odgovarajuće materijale, dokumente i opće akte 

……………………………………………….. 5 % 

- obavlja računovodstveno - knjigovodstvene poslove, 

poslove likvidature, obračuna plaća i materijalno 

financijskog poslovanja ………… 20 % 

- vodi knjigovodstvene evidencije, evidencije financijskih 

prihoda i knjigovodstvo mjesne samouprave, poslove 

platnog prometa, postupka javne nabave i prisilne naplate, 

razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini  10 % 

- poslove blagajne, platnog prometa, razreza i naplate 

prihoda …………………………………………….. 5 % 

      

11                 1 
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prihoda …………………………………………….. 5 %

- vodi evidenciju grobne i komunalne naknade ………. 5 %  

- prati propise i brine o zakonitosti rada …… 5 %  

- surađuje u izradi nacrta odluka …………….10 % 

- sudjeluje u poslovima vezanima za kandidiranje projekata 

koji se  financiranje od EU i drugih fondova.. 5 % 

- obavlja druge stručne, opće i tehničke poslova iz svog 

djelokruga ili poslove po nalogu pročelnika i općinskog 

načelnika ………………………………………. 10 % 

 

 

Referent 

 

 

3.   REFERENT   ZA  UREDSKO POSLOVANJE -

ADMINISTRATIVNI TAJNIK  

Potrebno stručno znanje: 

- srednja stručna sprema - upravne, birotehničke, ekonomske 

struke, gimnazijskog usmjerenja, ili druge društvene struke 

- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima, 

- položen državni stručni  ispit, 

- poznavanje rada na  računalu. 

 

Opis poslova: R eferent za  uredsko poslovanje - 

Administrativni tajnik  obavlja uredske, administrativne i 

prepisivačke poslove … 20 % 

- vodi upisnik, poslove prijema i distribucije pošte, arhivske, 

personalne i protokolarne poslove za Upravni odjel i Vijeće 

te vrši otpremu pošte …………….. 20 % 

- poslove evidencije komunalne naknade ……… 10 % 

- poslove vezane za promet i raspolaganje nekretnina u 

vlasništvu općine ……………………………….. 5 % 

- dokumentacijske poslove za mjesne odbore i za 

unapređivanje mjesne samouprave …………… 5 % 

- manje složene poslove u oblasti predškolskog odgoja i 

naobrazbe, stipendiranja učenika i studenata, socijalne skrb i 

i brige o starima i nemoćnima ……………... 5 % 

- vodi razne evidencije i dokumentaciju, ažurira i vodi druge 

evidencije i dokumentacije ……………….. 5 % 

- priprema opće akte za Općinskog načelnika i za Vijeće 

radi njihovog objavljivanja u službenom glasilu … 5 % 

- vodi zapisnike na sjednicama Vijeća  … 5 %  

- obavlja poslove u vezi čuvanja i korištenja arhivske građe 

……………………………………………… 5 %  

- obavlja manje složene administrativne poslove vezane uz 

EU i druge fondove ………………………….. 5 %  

- obavlja druge poslove i zad aće po nalogu pročelnika i 

općinskog načelnika ……………………………. 10 % 

 

 

11            1 
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RADNA MJESTA  IV. KATEGORIJE  

Potkategorija 

radnog mjesta / 

razina 

potkategorije 

redni broj 

 

naziv radnog mjesta / potrebno stručno znanje /  opis 

poslova, 

Klasifika-

cijski rang 

Broj 

izvrši-

telja 

 

Namještenici 

II. 

potkategorije 

4.  KOMUNALNI RADNIK  
Razi-

na 
  

  

  

Potrebno stručno znanje: 

- niža stručna sprema ili osnovna škola 

 

Opis poslova: Komunalni  radnik obavlja 

manualne i druge poslove održavanja zelenih i 

javnih površina …………………………….. 40 % 

- poslove uređenja i čišćenja groblja …... 40 % 

- druge poslove po nalogu i u dogovoru s 

pročelnikom ili općinskim načelnikom …… 20 %      

2. 

 

13.          1 

 

Namještenici 

II. 

potkategorije 

5.  SPREMAČICA 
Razi-

na 

Klasifikacijski  

rang 

  

  

Potrebno stručno znanje: 

- niža stručna sprema ili osnovna škola 

 

Opis poslova: . 

- poslove uređenja i čišćenja prostorija  i sala 

za iznamljivanje u vlasništvu općine   60 % 

- održavanje i uređen je okoliša ispred 

općinske zgrade........20% 

- druge poslove po nalogu i u dogovoru s općinskim 

načelnikom …… 20 %                                                 

2. 

 

13.          1 

 
II.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika stupa snagu danom objave u  „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“ i na web stranicu općine Sikirevci, s primjenom od dana donošenja.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 110-05/14-01/1
URBROJ: 2178/26-01-16-02
Sikirevci; 24. 2. 2016.

Načelnik  općine
Ivan Benaković, v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

12. učenika srednjih škola sa područja općine Vrpolje za 

razdoblje od siječnja do svibnja  2016.godine, 

odnosno 2. polugodište školske godine 2015/2016.

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o 

socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 

152/14 i 99/15), članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi Članak 2.

općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 21/14) i članka 31. Statuta Pod javnim prijevozom redovitih učenika 

općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko- srednjih škola podrazumijeva se prijevoz vlakom od 

posavske županije“ br. 9/09, 5/13 i 14/14), Općinsko mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od 

vijeće općine Vrpolje na svojoj 25. sjednici održanoj mjesta škole do mjesta prebivališta.

1. ožujka  2016.godine donijelo je

ODLUKU Članak 3.

o sufinanciranju prijevoza redovitih  učenika Uvjet i  za  os tvar ivanje  prava  na  

srednjih škola sa područja općine Vrpolje za sufinanciranje javnog prijevoza su:

razdoblje siječanj - svibanj 2016.godine - prebivalište na području općine Vrpolje

- redovito pohađanje srednje škole

- da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili 

Članak 1. zamolbe roditelji ili staratelji učenika 

nemaju financijskog duga s bilo koje 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, osnove prema Općini Vrpolje većeg od 

postupak i način ostvarivanja prava na 200,00 kuna

sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih - da ne koriste sufinanciranje od 25% sa neke 
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druge osnove propisane zakonskim Članak 8.

odredbama

Općinsko vijeće općine Vrpolje zadužuje 

Općinsku načelnicu za izvršenje i provođenje ove 

Članak 4. Odluke.

Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. 

ove Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje Članak 9.

troškova prijevoza vlakom u iznosu 25% cijene 

mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima Ova Odluka stupa na snagu danom 

koriste usluge prijevoza za razdoblje od siječnja do donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

svibnja 2016.godine. Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 5. OPĆINE VRPOLJE

Pravo na sufinanciranje prijevoza redovitih Klasa: 021-05/16-01/02

učenika ostvaruje se podnošenjem pisane zamolbe Urbroj: 2178/11-01/16-2

Općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje Vrpolje, 1. ožujka 2016.godine

slijedeće dokumentacije:

- OIB učenika Predsjednik  

- OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji Općinskog vijeća:

račun će se izvršiti uplata Tomislav Šimundić, v.r.

- Potvrdu srednje škole kojom se potvrđuje 

da učenik redovito pohađa školu

- Kopiju iskaznice HŽ-a

- Kopije mjesečnih karti

- Preslik IBAN računa roditelja na koji će se 

izvršiti isplata financijskih sredstava 13.

Članak 6. Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

Pravo na sufinanciranje prijevoza redovnih novine“ br. 94/13) i članka 31. Statuta općine 

učenika srednjih škola ostvaruje se donošenjem Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-Posavske 

rješenja o isplati novčane pomoći za pet mjesečnih županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće 

karti. općine Vrpolje na svojoj 25. sjednici održanoj 1. 

ožujka 2016. godine donijelo je

Članak 7. ODLUKU

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

su u Proračunu općine Vrpolje za 2016.godinu i gospodarenja otpadom na području općine 

planirana su Programom socijalne skrbi na području Vrpolje za 2015. godinu

općine Vrpolje za 2016.godinu.
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Članak 1. ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

području općine Vrpolje za 2015. godinu koje je nekretninama jedinica lokalne i područne 

podnijela općinska načelnica. (regionalne) samouprave na području Brodsko-

posavske županije, koji se odnosi na općinu 

Vrpolje

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja Članak 1.

otpadom na području općine Vrpolje za 2015. 

godinu sastavni je dio ove Odluke. Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica 

Članak 3. lokalne i područne (regionalne) samouprave na 

području Brodsko-posavske županije, koji se odnosi 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom na općinu Vrpolje obavljene od Državnog ureda za 

vjesniku Brodsko-Posavske županije“ i dostaviti reviziju, Područni ured Slavonski Brod.

Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za 

komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.

Članak 2.

OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  VRPOLJE Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

Klasa: 021-05/16-01/02 posavske županije“.

Ur.broj: 2178/11-01/16-3

Vrpolje, 1. ožujka 2016. godine OPĆINSKO VIJEĆE

  OPĆINE VRPOLJE

Predsjednik 

Općinskog vijeća Klasa: 021-05/16-01/02

Tomislav Šimundić, v.r. Urbroj: 2178/11-01/16-7

Vrpolje, 1. ožujka  2016.g.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimudnić, v.r.

14.

Na temelju članka 31. Statuta općine 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće 

općine Vrpolje na svojoj 25. sjednici održanoj 1. 

ožujak  2016. godine donijelo je 
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15. 16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i Na temelju članka 43. i 45. Zakona o 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne vatrogastvu („Narodne novine“  br. 106/99, 117/01, 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), članka 16., 70. 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta i 72. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko- novine“ br. 82/15) i članka 31. Statuta općine 

posavske županije“ br. 9/09, 5/13 i 14/14), Općinsko Vrpolje („Službeni  vjesnik Brodsko-posavske 

vijeće općine Vrpolje na svojoj 25. sjednici održanoj županije“ br. 9/09, 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće 

1. ožujka 2016.godine donijelo je sljedeću općine Vrpolje na svojoj 25. sjednici održanoj 1. 

ožujka 2016.godine donijelo je

ODLUKU

O D L U K U

o usvajanju Strategije upravljanja i 

raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine o izmjeni i dopuni Programa financiranja 

Vrpolje za razdoblje 2016.-2021. vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne 

zaštite iz Proračuna općine Vrpolje za 

Članak 1. 2016.godinu

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 

Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama u Članak 1.

vlasništvu općine Vrpolje za razdoblje 2016-

2021.godine. U Programu financiranja vatrogastva i 

zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz 

Članak 2. Proračuna općine Vrpolje za 2016.godinu koji je 

Općinsko vijeće donijelo na 24. sjednici održanoj 7. 

Strategija upravljanja i raspolaganja siječnja 2016.godine, članak 1. stavak 1. točka 1. 

nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje za mijenja se i glasi:

razdoblje 2016.-2021. Godine sastavni je dio ove 1. U Proračunu općine Vrpolje za vatrogastvo 

Odluke. i zaštitu od požara planirana su sredstva za tekuće 

donacije u iznosu 100.000,00 kuna, a raspoređuju se 

Članak 3. kako slijedi:

- Za financiranje redovne djelatnosti – 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od redovna sredstva u iznosu 85.000,00 kuna 

dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko- isplatit će se na poslovni račun Vatrogasne 

posavske županije“. zajednice općine Vrpolje – VZO

- Izvanredna sredstva u iznosu 15.000,00 

OPĆINSKO VIJEĆE kuna koristit će se za izvanredne potrebe 

OPĆINE VRPOLJE vatrogastva i zaštite od požara

Klasa: 021-05/16-02/02

Urbroj: 2178/11-01/16-4 Članak 2.

Vrpolje, 1. ožujak 2016.g.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

Predsjednik donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Općinskog vijeća: Brodsko-posavske županije“.

Tomislav Šimundić, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE Članak 3.

OPĆINE VRPOLJE

Registar imovine, odnosno nekretnina 

Klasa: 021-05/16-02/02 općine Vrpolje objavit će se na službenim 

Urbroj: 2178/11-01/16-6 stranicama općine Vrpolje i pri svakoj promjeni će 

Vrpolje, 1. ožujak 2016.g. se ažurirati kako bi javnost bila upoznata o cjelovitoj 

evidenciji nekretnina i podacima koji su podložni 

Predsjednik češćim promjenama (financijski rezultati, prihodi, 

Općinskog vijeća: izdaci, korisnici, trenutna namjena i drugo).

Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 4.

Izvršni čelnik općine Vrpolje u obvezi je na 

svakoj sjednici Općinskog vijeća informirati i 

17. upoznati vijećnike o svakoj provedenoj ili 

planiranoj aktivnosti vezanoj za upravljanje i 

raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine 

Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje.

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske U polugodišnjem izvješću o radu općinskog 

županije“ br. 9/9, 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće načelnika izvjestitelj je dužan pismeno vijećnicima 

općine Vrpolje na svojoj 25. sjednici održanoj 1. prezentirati područje nekretnina, odnosno imovine u 

ožujka 2016.godine donijelo je vidu raspravljanja, stjecanja, otuđenja, zakupa, 

povećane ili umanjene vrijednosti, rješavanje 

ODLUKU imovinsko-pravnih odnosa i sve drugo što se 

podrazumijeva pod raspolaganjem i upravljanjem 

o načinu izvještavanja o upravljanju i nekretnina.

raspolaganju nekretnina u vlasništvu općine 

Vrpolje

Članak 5.

Članak 1. Interni akti i pojedinačne odluke Općinskog 

vijeća i Općinskog načelnika vezano uz upravljanje i 

Ovom Odlukom uređuje se način raspolaganje nekretninama objavljuju se u 

izvještavanja o upravljanju i raspolaganju „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, 

nekretnina u vlasništvu općine Vrpolje. na službenim Internet stranicama općine Vrpolje i na 

oglasnim pločama općine Vrpolje.

Članak 2.

Članak 6.

Upoznavanje javnosti o upravljanju i 

raspolaganju imovinom, odnosno nekretninama u Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

vlasništvu općine Vrpolje provodit će se putem dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

službene Internet stranice općine Vrpolje – posavske županije“.

www.vrpolje.hr.
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OPĆINSKO VIJEĆE S u k l a d n o  n a v e d e n i m  z a k o n s k i m  

OPĆINE VRPOLJE odredbama, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava 

gospodarenja komunalnim otpadom, na sjednici 

Klasa: 021-05/16-02/02 Općinskog vijeća općine Vrpolje, održanoj 

Urbroj: 2178/11-01/16-5 13.10.2011. godine, usvojen je Plan gospodarenja 

Vrpolje, 1. ožujka 2016.g. otpadom općine Vrpolje, (u nastavku PGO) za 

razdoblje od 2011. do 2019. godine. 

Predsjednik 

Općinskog vijeća: ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U 

Tomislav Šimundić, v.r. GOSPODARENJU OTPADOM

Sakupljanje komunalnog otpada na cijelom 

području općine Vrpolje povjereno je poduzeću 

«Runolist» d.o.o., Vrpolje temeljem Odluke o 

izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu 

18. koncesije za obavljanje djelatnosti sakupljanja i 

odvoza komunalnog otpada sa područja općine 

Vrpolje od 24. siječnja 2006. godine.

Na temelju članka 33. Stavka 15. Zakona o Dana 31.01.2006. god., potpisan je Ugovor 

održivom gospodarenju otpadom („Narodne o koncesiji, koji je sklopljen na 8 godina  te 

novine“ br. 94/13.) i članka 46. Statuta općine 31.01.2014. sklopljen je Anex br. 1 Ugovora o 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti 

županije“ br. 9/9., 5/13. i 14/14.), Općinska sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na 

načelnica općine Vrpolje donosi području općine Vrpolje kojim se produžuje rok do 

završetka natječajnog postupka i do sklapanja 

IZVJEŠĆE ugovora sa novoizabranim Koncesionarom prema 

postupku utvrđenom Zakonom o održivom 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na gospodarenju otpadom. Navedenim ugovorom 

području općine Vrpolje za 2015. godinu uređeno je sakupljanje, odvoz i postupanje sa 

skupljenim komunalnim otpadom te način obračuna 

troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz 

UVOD domaćinstava i gospodarskih subjekata na području 

općine Vrpolje.

Gospodarenje otpadom je zakonska Navedenim Ugovorom Koncesionar ima 

obaveza jedinice lokalne samouprave. obvezu osigurati normirane posude veličine 120 l i 

Temeljne odredbe gospodarenja otpadom sadržane kontejner 1100 l i kontejner od 5000 l. 

su u: Komunalni otpad od domaćinstava i 

pravnih osoba iz sva tri naselja (Vrpolje, Čajkovci i 

- Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Stari Perkovci) odvozi se jednom tjedno, a dva puta 

(„N.N.“ br. 94/13.)i pripadajućim godišnje Koncesionar odvozi krupni otpad o čemu 

pravilnicima stanovništvo bude na vrijeme obaviješteno.

- Planu gospodarenja otpadom RH 2007- Općina Vrpolje nema lokaciju odnosno 

2015 („NN“ RH 85/07, 126/10 i 31/11) građevinu za službeno odlaganje otpada iz razloga 

- Planu gospodarenja otpadom u Brodsko- što je odvoz komunalnog otpada povjeren 

posavskoj županiji („Službeni vjesnik Koncesionaru Runolist d.o.o. Vrpolje.

Brodsko-posavske županije br. 15/08) Sporazumom između Brodsko-posavske 

- Strategiji gospodarenja otpadom RH („NN“ županije i jedinica lokalne samouprave sa područja 

RH 130/05). naše Županije potpisanim 8. 06. 2011. Godine, 
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Brodsko-posavska županija preuzima obvezu PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG 

izgradnje i uspostave Centra za gospodarenje OTPADA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA

otpadom Brodsko-posavske županije u Novoj 

Gradiški „Šagulje“, a u svrhu uspostave Na području općine Vrpolje nalazi se još 

cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom. jedno divlje odlagalište i to u Čajkovcima koje treba 

Nadležno Ministarstvo 2015. godine sanirati uz pomoć drugih institucija. Na navedenu 

odredilo je da će se otpad sa područja općine Vrpolje lokaciju odlaže se komunalni bezopasni otpad i 

odvoziti u Centar za gospodarenje otpadom na organski otpad.

području Osječko-baranjske županije kad bude Uz pomoć drugih institucija Općina Vrpolje 

izgrađen i u funkciji. je sanirala divlje odlagalište „Adrovka“ u Starim 

Perkovcima te smo pismenim putem obavijestili 

građane da je sanirano i zatvoreno odlagalište i 

PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA zabranjeno odlaganje otpada na „Adrovki“

PROIZVEDENOG OTPADA

Ukupna godišnja količina sakupljenog i OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE 

odloženog komunalnog otpada na području općine OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I 

Vrpolje prema izvješću koncesionara usluge iznosi: POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

- 215 tona iz domaćinstava;

-   12 tona sa javnih površina Navedene mjere propisat će se u sukladno 

-   35 tona glomaznog otpada novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Otpad sa područja općine Vrpolje, 

Koncesionar odvozi i odlaže na odlagalište u PROVOĐENJE NADZORA OD STRANE 

Đakovo s kojima ima ugovor za odlaganje otpada. INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA

Na traženje Ministarstva zaštite okoliša i 

PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM prirode u 2014.godini dostavili smo Plan aktivnosti 

GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA vezano za Zakon o održivom gospodarenju otpadom 

GOSPODARENJE OTPADOM da ćemo izgraditi i opremiti jedno mini reciklažno 

dvorište i postaviti dva zelena otoka za komunalni 

Na području općine Vrpolje Koncesionar je otpad što smo krajem 2014.godine i izvršili.

u rješavanju reciklažnog dvorišta i pretovarne U 2014. godini obavljena je revizija 

stanice, odnosno izgradnje tvornice za komunalni učinkovitosti provedbe plana gospodarenja 

otpad, a ako bude potrebno planirana lokacija na otpadom koju je proveo Državni ured za reviziju, 

„Vašarištu“ utvrdit će se Izmjenama i dopunama Područni ured Osijek.

Prostornog plana uređenja općine Vrpolje. U 2015.godini nije nadzor provodila 

Općina Vrpolje je 2014. godine uspostavila nadležna inspekcija nad gospodarenjem otpada.

odvojeno prikupljanje otpada (papir, metal, staklo, 

plastika, tekstil i stare baterije) izgradnjom mini 

reciklažnog dvorišta u Vrpolju sa postavljenim IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

kontejnerima od 1100 L te smo postavili dva zelena ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA 

otoka u naseljima Čajkovci i Stari Perkovci sa OTPADOM

kantama od 240L za papir, metal, staklo, plastiku, 

tekstil i stare baterije. Sve tri lokacije su u centru Financijska sredstva za provedbu mjera 

sela. Odvoz otpada vršit će se kad kontejneri i kante gospodarenja otpadom osiguravaju se u Proračunu 

budu popunjeni, odnosno po potrebi. općine Vrpolje.
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ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 19.

Rokovi izvršenja Plana: tijekom 2016. godine

Nositelj izvršenja Plana: Općinska načelnica Na temelju članka 31. Statuta općine 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 9/09.,5/13. i 14/14.) Općinsko vijeće 

ZAKLJUČAK općine Vrpolje na svojoj 25. sjednici održanoj 1. 

ožujka  2016. godine donijelo je

Trenutni sustav sakupljanja komunalnog 

otpada od pravnih i fizičkih osoba djelomično ZAKLJUČAK

zadovoljava nove zakonodavne odredbe Republike 

Hrvatske. o usvajanju Analize stanja sustava civilne 

Realizacijom izgradnje reciklažnog zaštite na području općine Vrpolje

dvorišta i pretovarne stanice – tvornice komunalnog za 2015. godinu

otpada od strane Koncesionara i realizacijom 

Županijskog centra za gospodarenje otpadom riješit 

će se sveobuhvatni problemi te stvoriti uvjeti za Članak 1.

uspostavu cjelovitog sustava za odvojeno 

prikupljanje otpada. Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 

Općina Vrpolje će nastojati prema svojim Analizu stanja sustava civilne zaštite na području 

mogućnostima sanirati divlje odlagalište otpada u općine Vrpolje za 2015. godinu koja je sastavni dio 

Čajkovcima i nadzor lokacija na kojima je nelegalno ovog Zaključka.

odlaganje otpada.

OPĆINA VRPOLJE Članak 2.

OPĆINSKA NAČELNICA

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

Klasa: 363-01/16-02/09 vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Urbroj: 2178/11-01/16-1

Vrpolje, 1. ožujka 2016. godine OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE

OPĆINA  VRPOLJE

Općinska načelnica: Klasa: 021-05/16-01/02

Ankica  Zmaić, v.r. Urbroj: 2178/11-01/16-8

Vrpolje, 1. ožujka 2016.g.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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20. 1. POPLAVE

Općina Vrpolje prema ustrojstvu vodnog 

gospodarstva pripada vodnom području sliva za 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o srednju i donju Savu, Vodnogospodarska ispostava 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 32/15. za mali sliv „Brodska Posavina“. 

i članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni Hrvatske vode VGO za srednju i donju 

vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09., 5/13. Savu, VGI za mali sliv „Brodska Posavina“ kao 

i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 25. pravna osoba za upravljanje vodama su temeljni 

sjednici održanoj 1. ožujka 2016. godine donosi nositelj i organizator provođenja preventivnih 

mjera, pripremnih radnji i mjera obrane od poplave. 

ANALIZU Sve ove mjere razrađene su u Planu obrane od 

poplava Brodsko-posavske županije.

stanja sustava civilne zaštite na području P r e m a  s t a t i s t i č k i m  p o d a c i m a ,  

općine Vrpolje za 2015. godinu pokazateljima i iskustvima najkritičniji mjeseci u 

godini za polavu su veljača, ožujak, travanj i svibanj 

zbog topljenja snijega i jakih kiša unazad par godina. 

I  UVOD Za ljudske i materijalne štete opasnosti i prijetnje od 

poplave postoje u manjoj mjeri i iste se otklone uz 

Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i angažiranje Hrvatskih voda i vlastitim lokalnim 

sudjelovanja sudionika civilne zaštite i spašavanja u udrugama i institucijama.

reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te 

ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih 

snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranja na 2. POŽARI

katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica Na osnovi iskustvenih podataka za 

katastrofa i velikih nesreća. proteklih pet godina na području općine Vrpolje bilo 

Općina Vrpolje, u okviru svojih prava i je oko desetak požara na godinu, dok je u 

obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuje, 2015.godini na području općine Vrpolje bilo 11 

planira, organizira, financira i provodi zaštitu i požara.

spašavanje. Iako je mogućnost i opasnost izbijanja 

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne požara otvorenog prostora s obzirom na velike 

zaštite („Narodne novine“ 82/15) propisano je da površine pod žitaricama, unazad par godina kao i 

predstavnička tijela jedinica lokalne i područne 2015. Nije bilo požara sa većim posljedicama.

(regionalne) samouprave prilikom donošenja Na području općine Vrpolje raspolaže se 

proračuna razmatraju i usvajanu godišnju analizu ljudskim i materijalno-tehničkim resursima 

stanja sustava civilne zaštite i godišnji plan razvoja potrebnim za otklanjanje opasnosti od požara 

sustava civilne zaštite. otvorenog prostora i smanjenja stradanja 

stanovništva i materijalnih dobara.

Na području općine Vrpolje postoje 3 DVD-

II   UGROZE – VRSTE PRIRODNIH a sa oko 60 aktivnih članova, a imaju slijedeću 

KATASTROFA opremu: 4 navalna vozila, 2 kombi vozila, 1 

traktorska vatrogasna cisterna i 1 zapovjedno 

Bitne ugroze kojima je podložno područje osobno terensko vozilo.

općine Vrpolje su prirodne katastrofe: Za očekivati je na osnovu iskustvenih 

1. Poplave podataka da će trend izbijanja požara otvorenog 

2. Požari prostora nastaviti istom učestalošću, a snage kojima 

3. Suše raspolažemo mogu otkloniti požare otvorenog tipa.

4. Snježne oborine U gašenju požara u 2015.godini sudjelovale 

5. Tuče su postrojbe DVD Vrpolje, DVD Čajkovci i DVD 
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Stari Perkovci. DVD Vrpolje je sudjelovao i izvršio III    PLANSKI I PROVEDBENI DOKUMENTI

lokalizaciju i gašenje 9 požara, DVD Čajkovci je 

izvršio lokalizaciju i gaženje 1 požara i DVD Stari Kako bi u cijelosti bili pripremljeni i 

Perkovci je izvršio lokalizaciju i gašenje 5 požara. reagirali na katastrofe, velike nesreće i nepogode, 

Općinsko vijeće i Općinska načelnica donijeli su 

planske i provedbene dokumente kako slijedi:

3. SUŠA 1. Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 

Zbog dužeg nedostatka oborina, visoke požara i tehnoloških eksplozija

temperature i niske vlage zraka dosta brzo se 2. Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera 

isparava voda iz zemljišta i biljaka što dovodi do civilne zaštite 

isušavanja zemljišta pa i korijenja biljaka. 3. Odluku o osnivanju postrojbi opće namjene

Suša je elementarna nepogoda koja je 4. Procjenu ugroženosti stanovništva, 

zadnjih par godina pa i u 2015.godini pogodila materijalnih i kulturnih dobara, Plan zaštite 

područje općine Vrpolje i nanijela neprocjenjive i spašavanja i Plan civilne zaštite

štete na poljoprivrednim kulturama. Najkritičniji 5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

mjeseci za pojavu suše su od svibnja do rujna i traje u zaštite i spašavanja

prosjeku 90 dana. 6. Plan sakupljanja otpadnih vozila koje je 

nepoznata osoba odbacila u okoliš na 

području općine Vrpolje

4. SNJEŽNE OBORINE 7. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera 

Oborine u obliku snijega na našem području zaštite i spašavanja

javljaju se unazad par godina prosječno oko 25-30 8. Plan gospodarenja otpadom

dana u godini, ali se ne zadržavaju dugo. 9. Agrotehničke mjere za zaštitu od požara 

Snježne oborine kod nas su redovita pojava poljoprivrednih i šumskih područja

i to u hladnijem dijelu godine, ali ne uzrokuju veće 10. Zaključke o potvrđivanju imenovanja 

teškoće i probleme zbog male visine snježnog zapovjednika vatrogasnih postrojbi

pokrivača i kratkog zadržavanja snijega na tlu. 11. Rješenja za imenovanja Povjerenstva za 

Prema dosadašnjim iskustvima nije bilo slučajeva procjenu šteta u poljoprivredi i na 

da su snježne oborine izazvale posebne poremećaje stambenim objektima

u svakodnevnom životu i radu stanovništva. 12. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

Najkritičniji mjeseci u godini su prosinac, siječanj i za komunalne djelatnosti održavanja 

veljača. nerazvrstanih cesta na području općine 

U cilju sprječavanja štetnih posljedica koje Vrpolje 

mogu prouzročiti snježne oborine, a koje baš nisu 13. Prostorni plan uređenja općine Vrpolje

kratkoročne za područje općine Vrpolje, provode se 

preventivne mjere organizacijom nadležnih službi Kroz navedene Planove,  Odluke,  

za zimsko održavanje cesta (državne, županijske, Zaključke, Rješenja i Smjernice utvrđen je broj 

lokalne i nerazvrstane). ljudskih i materijalnih resursa kojima Općina 

Vrpolje raspolaže u cilju zaštite i spašavanja.

5. TUČA

Tuča kao atmosferska pojava je na našem 

području relativno česta i uz sušu najvjerojatnija. IV   POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Unazad par godina, Općinu Vrpolje je pogodila tuča 

i to najkritičniji mjeseci za tuču su travanj, svibanj i Postrojbe civilne zaštite su osnovane u 

lipanj kad neki usjevi niču, a neki su za berbu kao i skladu sa Odlukom o osnivanju ustroju i popuni 

šteta na voćarstvu. Općina vrpolje unazad par postrojbi civilne zaštite, i prema Planu zaštite i 

godina financira provođenje sustava protugradne spašavanja i Planu civilne zaštite općine i izvršena je 

obrane. smotra postrojbi civilne zaštite Opće namjene 
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općine Vrpolje te smo u  dostavili prijedloge za biti vrlo važni čimbenici u sustavu zaštite i 

imenovanje Povjerenstva Civilne zaštite. U 2014. spašavanja. Njihov rad se također pomaže iz 

godini održano je osposobljavanje Stožera zaštite i Proračuna općine Vrpolje.

spašavanja u Općini Vrpolje zajedno sa susjednim Općina Vrpolje održava redovne kontakte i 

općinama od strane DUZS PU Slav. Brod. ima vrlo dobre odnose sa Crvenim križem iz 

Slavonskog Broda za koji se također izdvajaju 

sredstva iz Općinskog proračuna. 

V      SKLONIŠTA Općina Vrpolje ima sklopljen Ugovor sa 

HGSS Stanica Slavonski Brod

Općina Vrpolje nema na svom području 

izgrađene objekte čija je namjena isključivo za 

sklonište. VIII      SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

VI    VATROGASTVO

Na području općine Vrpolje nije registrirana 

DVD Vrpolje je središnje vatrogasno niti jedna pravna osoba kojoj bi zaštita i spašavanje 

društvo koje djeluje i obavlja vatrogasnu djelatnost bili u okviru redovite djelatnosti. Nositelj koncesije 

na području općine Vrpolje, a aktivno je i društvo za distribuciju zemnog plina je Brod-plin d.o.o. iz 

DVD Čajkovci i DVD Stari Perkovci. Slavonskog Broda. Distribuciju nad vodovodnom 

DVD Vrpolje je središnje vatrogasno provode Đakovački vodovod d.o.o. iz Đakova i 

društvo koje u skladu Procjeni i Planu zaštite od Vodovod d.o.o. iz Slavonskog Broda. Koncesionar 

požara, vatrogasna postrojba mora imati najmanje za odvoz komunalnog otpada i ukop pokojnika je 

20 operativnih vatrogasaca koji su osposobljeni za Runolist d.o.o. iz Vrpolja. Na području općine 

zvanje vatrogasca, posjeduju liječnička uvjerenja i Vrpolje djeluju dvije Ambulante opće medicine u 

osigurani su od posljedica nesretnog slučaja. vlasništvu dr. Predraga Vučkovića i dr. Marije Tečer.  

U DVD-u Vrpolje, DVD-u Čajkovci i DVD Djeluje i Hitna medicinska služba sa sjedištem u 

Stari Perkovci nema uposlenih profesionalnih Slavonskom Brodu, Ispostava – Punkt Vrpolje. 

vatrogasaca. Djeluje i Veterinarska ambulanta Vrpolje u 

vlasništvu dr. Josipa Ostrogonca. Svi navedeni 

VI I    UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA obnašaju svoju dužnost u okviru redovitog 

ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE obavljanja radnih zadaća, a između ostalog rade i na 

prevenciji u smislu zaštite ljudi, okoliša i 

Od udruga koje su od interesa za zaštitu i materijalnih dobara.

spašavanje na području općine Vrpolje aktivne su i Sukladno Planu zaštite i spašavanja i Planu 

djeluju: civilne zaštite općine Vrpolje koji su izrađeni, 

- Lovna udruga «Srna» Vrpolje-Čajkovci- navedene službe i pravne osobe mogu zadaću i 

St. Perkovci sa tri lovne grupe obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja.

- Športsko ribolovna udruga «Štuka» 

Vrpolje

- Konjogojska udruga «Mrkov» Vrpolje IX    INSPEKCIJSKI NADZORI

- Konjogojska udruga Stari Perkovci

- Konjogojska udruga Čajkovci 1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 

Samostalna služba za inspekcijske poslove, 

Navedene udruge broje preko 170 aktivnih Područna jedinica Slavonski Brod obavila je 

članova koji svojim radom osiguravaju prohodnost inspekcijski nadzor za vatrogastvo u 2015. godini 

šumskih putova i upoznati su sa stanjem okolnih gdje nisu utvrđene nikakve nepravilnosti temeljem 

vodotokova, te dobro poznaju lokalni teren i mogu Zakona o vatrogastvu, odnosno Općina Vrpolje je 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 4Strana: 630



ispoštovala sve zakonske odredbe i financijske 3. Stanje spremnosti operativnih snaga 

obveze za vatrogastvo. zaštite i spašavanja u slučaju nastanka nesreće i 

2. MUP RH, Inspektorat unutarnjih poslova, katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti 

inspektor ZOP-a PU Brodsko-posavska obavio je ocjenjuje se kao dobro zbog mogućnosti brzog 

inspekcijski nadzor provođenja mjera zaštite od djelovanja na terenu, obučenosti i opremljenosti 

požara te smo temeljem Rješenja i naloga izradili ljudstva koje sudjeluje u sustavu civilne zaštite.  

Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke 4. Ova Analiza stupa na snagu danom 

eksplozije i Plan zaštite od požara te smo izvršili donošenja.

ispitivanje električnih instalacija na Zgradi općine, 

donijela sam Plan operativnih mjera zaštite od OPĆINSKO VIJEĆE 

požara i postavili smo gromobrane na Zgradu OPĆINE VRPOLJE

općine.

Klasa: 021-05/16-01/02

XI    ZAKLJUČAK Urbroj: 2178/11-01/16-9

Temeljem ove Analize stanja sustava Vrpolje, 1. ožujka 2016.g.

civilne zaštite na području općine Vrpolje daje se 

zaključak: Predsjednik 

Općinskog vijeća:

1. Stanje sustava civilne zaštite u 2015. Tomislav Šimundić, v.r.

godini bilo je zadovoljavajuće.

2. Također treba nastaviti suradnju s 

Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Slavonski 

Brod sa ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i 

drugih snaga zaštite i spašavanja na području općine 

Vrpolje.
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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:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 37,  Slavonski  Brod
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