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ŽUPANIJA

- akti  župana: I

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne 

31. zaštite Brodsko-posavske županije i u njega se 

imenuju:

1. Miroslav Jarić, pročelnik UO za 

Na temelju članka 23. Zakona o sustavu komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša 

civilne zaštite ("Narodne novine" br. 85/15) kao i BPŽ, načelnik Stožera

članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije - 2. Klara Šćuka, pročelnica UO za zdravstvo 

pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Brodsko- i socijalnu skrb BPŽ, zamjenica 

posavske županije" br. 15/13), župan Brodsko- načelnika Stožera Brodsko-posavske 

posavske županije je na 4.travnja 2016. godine županije,

donio 3. Stjepan Županić, županijski vatrogasni 

zapovjednik,

ODLUKU 4. Ante Zovak, načelnik PU Brodsko-

posavske,

o osnivanju i imenovanju Stožera civilne 5. Pavo Baričić, pročelnik Područnog ureda 

zaštite Brodsko-posavske županije za zaštitu i spašavanje,

6. Ante Cvitković, ravnatelj Zavoda za 

javno zdravstvo,



7. Branko Godić, ravnatelj zavoda za hitnu III

medicinu,

8. Davorin Piha, voditelj VGI "Brodska Radom Stožera civilne zaštite rukovodi 

Posavina" Slavonski Brod, načelnik Stožera, akada se proglasi velika nesreća, 

9. Mario Žeruk, voditelj VGI "Šumetlica- rukovođenje preuzima župan.

Crnac" Nova Gradiška,

10. Branka Balašević, direktorica Elektre 

Slavonski Brod, IV

11. Milena Grgić Plivelić, ravnateljica 

Gradskog društva crvenog križa Ova Odluka stupa na snagu danom 

Slavonski Brod, donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

12. Damir Agičić, pročelnik Veterinarskog Brodsko-posavske županije".

ureda u Brodsko-posavskoj županiji,

13. Josip Granić, pročelnik HGSS Stanica Klasa : 810-01/16-01/05

Slavonski Brod, Urbroj: 2178/1-11-01-16-1

14. Damir Simić, predstavnik Lučke Slavonski Brod, 4. travnja 206.

kapetanije,

15. Nenad Čer, predstavnik Hrvatskih cesta, Župan

16. Antun Dukić, ravnatelj Županijske Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

uprave za ceste,

17. Ivan Nožina, predstavnik TD 

In konzalting d.o.o.,

18. Krešimir Barišić, zapovjednik Tima 

civilne zaštite za spašavanje iz ruševina,

19. Delibor Jakičić, zapovjednik Tima civilne 32.

zaštite za spašavanje iz vode,

20. Viktor Mihelčić, zapovjednik Tima 

civilne zaštite za logistiku. Na temelju članka 56. Statuta Brodsko-

posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-

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

II članka 6. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za 

financiranje projekata i programa udruga koji su od 

S to že r  j e  s t r u čn o ,  o p e r a t i v n o  i  interesa za Brodsko-posavsku županiju ("Službeni 

koordinativno tijelo za provođenje mjera i vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 4/15), 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i župan Brodsko-posavske županije donio je

katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje ODLUKU

se odnose na prikupljanje i obradu informacija 

ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i 

nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava pregled programa/projekata udruga proizašlih 

civilne zaštite na svom području, upravlja iz Domovinskog rata, zdravstveno-socijalno 

reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja humanitarnih i ostalih udruga koji će se 

poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje sufinancirati sredstvima Proračuna 

odluke o prestanku provođenja i aktivnosti u Brodsko-posavske županije za 2016. godinu

sustavu civilne zaštite.
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I. II.

U Povjerenstvo za ocjenjivanje i pregled Ova Odluka objavit će se u "Službenom 

programa/projekata udruga proizašlih iz vjesniku Brodsko-posavske županije".

Domovinskog ra ta ,  zdravs tvo-soc i ja lno 

humanitarnih i ostalih udruga koji će se Klasa  :  023-01/16-01/251

sufinancirati sredstvima Proračuna Brodsko- Urbroj: 2178/1-11-01-16-1

posavske županije za 2016. godinu, imenuju se: Slavonski Brod, 5. travnja 2015.

1. Dunja Magaš, dipl.ing.građ. Župan

2. Klara Šćuka, univ.spec.oec. Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

3. Maja Gačić,dipl.oec.

4. Branka Došen, dipl.iur.

5. Zlatko Bunjevac
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OPĆINA  BEBRINA

1.

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 33. Statuta 
općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 22/05. i 9/09.), Općinsko vijeće općine Bebrina 
na svojoj 16. sjednici održanoj dana  31.03. 2016.  godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

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

OPĆI DIO

I

U proračunu općine Bebrina u razdoblju od 01.01. do 31.12.2015. godine ostvareno je 3.603.509,30  kn 
prihoda.

II

Ukupni rashodi izvršeni na teret proračuna u navedenom razdoblju iznosili su 3.170.009,27 kn.

III

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak  prihoda i 
primitaka

Ostvareni prihodi i primici 3.603.509,30  kn
Izvršeni rashodi i izdaci 3.170.009,27 kn
______________________________________________
Višak prihoda i primitaka        433.500,03   kn

IV

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 01.01. 2015.  bilo je 1.746.747,80 kn, a na dan 31.12. 
2015.  iznosilo je 2.174,477,14 kn.

V

Tekuća pričuva planirana proračunom za 2015. u iznosu od 5.000 kn nije se koristila.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1067



VI

Općina Bebrina nije primala niti davala zajmove.

VII

Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca  2015.  iznose 1.833.465,45  kn, a odnose se na:
- potraživanja za poreze 114.338,37  kn
- potraživanja za komunalni doprinos     37.467,17  kn
- potraživanja za komunalnu naknadu  872.400,10  kn
- doprinos za šume                                                                          1.581,00 kn
- potraživanja za poljoprivredno zemljište zakup      644.359,49  kn
- potraživanja koja se refundiraju 
  (, el. energija, bolovanje)                 42.168,33 kn
- najam poslovnog prostora                              94.658,67 kn
-pokretne trgovine   26.492,32 kn
__________________________________________________________________
UKUPNO POTRAŽIVANJA          1.833.465,45 KN

Stanje nepodmirenih obveza  31. prosinca 2015 iznosi 129.519,23 kn , a odnosi se na obveze za plaću 
(prosinac 2015.) u iznosu 37.215,50 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 41.702,78 kn te obveze 
jamčevine 50.600,95 kn.

POSEBNI DIO

IX

Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Bebrina 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 obračun Proračuna općine Bebrina zajedno sa Usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» i 
Internet stranicama općine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 400-01/16-01/26
URBROJ: 2178/02-03-16 -1
Bebrina, 31.03. 2016.godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo  Belegić, v.r. 
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2.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi   («NN» br. 27/93) i članka 32.Statuta općine 

Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 3/2013.), Općinsko vijeće  općine Bebrina  na svojoj 

10. sjednici održanoj dana  31.03. 2016.godine donijelo je

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa  javnih potreba u kulturi općine Bebrina za 2015.godinu

I.

Programom javnih potreba u kulturi  na općinskoj razini u Proračunu općine Bebrina u 2015. godini 

izdvojeno je 61.000,00 kuna.

Sredstva su se dodijelila KUD-ovima temeljem njihov planova rada za redovitu djelatnost i za  slijedeće 

manifestacije:

- Tradicionalni festival “Inati se Slavonijo” koji se održava u  organizaciji KUD-a “ŠOKADIJA”  u Šumeću

- Tradicionalni ukrajinski bal koji se održava održava u  organizaciji KUD-a “ANDRIJ PELIH” u Šumeću

- ODRŽAVANJE LITERARNO-DRAMSKE VEČERI POSVEĆENE Tarasu Ševčenku  koji se održava u  

organizaciji UKPD-a  “TARAS ŠEVČENKO” u  Kaniži

- Smotra folklora “Urodila šuma žirovica” u Bebrini 

- Smotra folklora “Slavonija u srcu i duši” u Stupničkim Kutima 

- KOLO NA Matniku za Grgurevo

Temeljem toga KUD-ovima su doznačena sredstva u iznosima:  

- Ukrajinsko Kulturno-prosvjetno društvo “TARAS ŠEVČENKO” Kaniža – 10.000,00 kn

- Kulturno-umjetničko društvo “POSAVAC” Kaniža  - 10.000,00 kn

- Kulturno-umjetničko društvo “ŠOKADIJA” Šumeće – 10.000,00 kn

- Kulturno-umjetničko društvo “ANDRIJ PELIH” Šumeće – 10.000,00 kn 

- Kulturno-umjetničko društvo “GRANIČAR” Stupnički Kuti – 11.000,00 kn 

- Kulturno-umjetničko društvo  “BEBRINA” Bebrina  - 10.000,00 kn

II.

Za održavanje i adaptaciju dolje navedenih sakralnih objekata  na području općine Bebrina izdvajena su sredstva 

u iznosu od 62.400,00 kn  od planiranih 70.000.00 kn.

- RKT Župa Svete Marije Magdalene Bebrina (crkva Sv. Marije Magdalene u Bebrini, filijalna crkva 

Preobraženja Gospodnjeg u Banovcima, filijalna crkva Sv. Katarine u Stupničkim Kutima ) – dotirano 15.000,00 

kn

- RKT župa  Sv. Mihaela Arkanðela u Dubočcu  (crkva Dubočac) – dotirano 6.000,00 kn

- RKT župa  Sv. Grgura pape u Kaniži (crkva Kaniža) – dotirano 5.000,00 kn

- RKT župa Pohoðenja BDM (crkva Šumeće) i filijalna crkva u Zbjegu – dotirano 21.000,00 kn 

- Grkokatolička župa   u Kaniži (crkva Presvete Bogorodice u Kaniži i crkva Velike Gospe u Šumeću) – 

dotirano 15.400,00 kn 
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III

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

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/16-02/4

Urbroj:2178/02-03-16-1

Bebrina,  31.03. 2016.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.

3.

Na temelju  članka 30. Statuta općine Bebrina  (“Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije, broj 

3/2013), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 16. sjednici održanoj  31.03.  2016.godine, donijelo je

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa socijalnih  potreba općine Bebrina za 2015.godinu

I.

Općina Bebrina je u 2015.godini izdvajala sredstva za socijalne potrebe iz Proračuna općine Bebrina.

Vrsta prava Utrošena sredstva 
 (u kn) 

1. Sufinanciranje predškolskog odgoja u vrtiću  
      «Zlatni Cekin» - 3 djece   

16.000,00 
 

2. pomoć za podmirenje troškova stanovanja 8.095,34 
3. potpore Udruzi slijepih Brodsko-posavske županije    1.000,00 
4. sufinanciranje troškova prijevoza učenika            121.327,00 
5. Pokloni djeci za Sv.Nikolu 12.385,00 
6. naknada rodiljama za  novorođenčad  76.000,00 
7. potpore za Crveni križ  19.385,63 
8. Suradnik u nastavi (LOCO-MOTO) 18.559,27 
 UKUPNO 272.752,24 
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II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/16-02/5

Urbroj:2178/02-03-16-1

Bebrina, 31.03. 2016. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.

4.

Na temelju članka  37.i članka 39. Zakona  o športu  («NN» br. 111/97 i 13/98) i članka 32.Statuta općine 

Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 3 /2013.), Općinsko vijeće  općine Bebrina  na svojoj 

16 . sjednici održanoj dana 31.03. 2016.godine donijelo je

IZVJEŠĆE 

o izvršenju  Programa javnih potreba u športu općine Bebrina za 2015.godinu

I.

Programom javnih potreba u športu  u Proračunu Općine Bebrina za 2015.godinu  izdvojeno je  

72.900,00 kuna  a planirano je 85.000,00 kuna.

Sredstva su športskim klubovima i udrugama dotirana  za redovan rad  i održavanje  manifestacija:

- tradicionalna utakmica izmeðu “A” i “B” reprezentacije općine na uskrsni ponedjeljak

- općinska nogometna liga u kojoj sudjeluju NK s područja općine Bebrina

- NK “ŠOKADIJA”  Šumeće za organiziranje  tradicionalne susrete “Šokadijade”

- Tradicionalni nogometni turniri: 

     1. Mirko Varoščić-Ćuća u organizaciji NK “ŠOKADIJA” Šumeće

2. Marko Ferić-Laki u organizaciji NK “GRANIČAR” Stupnički Kuti 

 -   dotacija za rad športsko-ribolovnih udruga: “ČIKOV” Šumeće, “SUNČAR” Bebrina 

-    rad Stolnoteniskih  klubova 

Doznačeno je:

NK “MLADOST 1977” Banovci -8.000,00  kn

NK “BONK” Bebrina -10.000,00  kn
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NK “POSAVAC” Kaniža - 8.000,00  kn

NK “GRANIČAR” Stupnički Kuti - 10.000,00  kn

NK “ŠOKADIJA” Šumeće -  12.000,00  kn

NK “GAJ” Zbjeg -  6.000,00  kn

 NK “OPĆINE BEBRINA” VETERANI  - 8.000,00 kn

ŠRU SUNČAR BEBRINA - 3.000,00 kn

ŠRD  ČIKOV Šumeće – 3.000,00 kn

STK POSAVAC KANIŽA – 4.000,00 kn

Kotizacija za Stolnotenisku ligu (ŠUMEĆE, KUTI) – 900,00 kn 

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/16-02/6

Urbroj:2178/02-03-16-1

Bebrina, 31.03. 2016. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.

5.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 

82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/2013), Općinsko vijeće općine Bebrina na 16. sjednici održanoj  31. 

ožujka 2016. godine, donosi 

ODLUKU  

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
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I.

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine 

Bebrina za 2015. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

Test Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području općine Bebrina za 

2015. godinu  sastavni je dio ove Odluke. 

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/16-01/7

Urbroj:2178/02-03-16-2

Bebrina, 31. ožujak 2016. godine   

PREDSJEDNIK

Mijo Belegić, v.r.

6.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni 

tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/2013), općinski načelnik općine Bebrina, podnosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture  

na području općine Bebrina za 2015. godinu
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Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini ostvareno  je   390.764,88 kuna od 

planiranih    385.000,00 kuna.

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina:

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  - košnja dječijih igrališta  - tri puta godišnje 

- čišćenje ispred svih društvenih domova – pet puta godišnje 
- košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća – tri 
puta godišnje 
- održavanje i uređenje parkova  

10.000,00  8.500,00 

 Ukupno:  10.000,00 8.500,00 

 

2. Održavanje javnih površina

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.   održavanje zelenih površina, pješačkih staza, parkova, dječijih 

igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad 
se ti  dijelovi ne  održavaju kao javne ceste prema posebnom 
zakonu. 
- Čišćenje kanala Bebrina  
 

10.000,00  
 
 
 
0 

8.500,00 
 
 
 

4.687,50 
 

 Ukupno:  10.000,00 13.187,50 

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  Održavanje  i  nasipanje tucanikom nerazvrstanih cesta   

      - Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak 
     - Dubočac-  cesta na nasipu, 
     - Zbjeg – drugi red kuća,  
     - Stupnički Kuti – kraj sela 
     - Šumeće – Musin sokak,  kuće kod igrališta 
 
     - čišćenje snijega u zimskom periodu  na nerazvrstanim 
cestama u  svim naseljima općine  
- održavanje poljskih puteva 

95.000,00 
 
 
 
 
 
 
5.000,00 
 
80.000,00 

30.618,25 
 
 
 
 
 
 

1.000,00 
 

87.636,25 
 

 Ukupno:  150.000,00 119.254,50 

 

4.Održavanje groblja

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  održavanje mjesnih groblja 

 
15.000,00  6.500,00 

 Ukupno:  15.000,00 6.500,00 
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Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bebrina za 2015. godinu 

dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BEBRINA

Klasa:363-01/16-01/5
Urbroj:2178/02-01-16-1
Bebrina, 31. ožujak 2016. godine          
                                  

NAČELNIK 
Stjepan Jakić, v.r.

7.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 

82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/13), Općinsko vijeće općine Bebrina na 16. sjednici održanoj 31.03. 

2016. godine, donosi 

ODLUKU  

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2015. godinu

I.

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Bebrina za 2015. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

općine Bebrina za 2015. godinu  sastavni je dio ove Odluke. 

5.Javna rasvjeta

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  – troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki- 

i rasvjetna tijela     
20.000,00  27.090,00 

- Postavljanje novih rasvjetnih mjesta   16.932,88 
2.  troškovi potrošnje električne energije 

za osvjetljavanje ulica  
180.000,00 199.300,00 

 Ukupno:  200.000,00 243.322,88 
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III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/16-01/8

Urbroj:2178/02-03-16-2

Bebrina, 31.03. 2016. godine   

PREDSJEDNIK

Mijo Belegić, v.r.

8.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 

82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/2013), općinski načelnik općine Bebrina , podnosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

  na području općine Bebrina za 2015. godinu

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.godini ostvareno je -90.345,54 kn.
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Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 

Bebrina za 2015. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BEBRINA

Klasa:363-01/16-01/6
Urbroj:2178/02-01-16-1
Bebrina, 11.03. 2016. godine 

NAČELNIK 
Stjepan Jakić, v.r.

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  

1 Nerazvrstane ceste  
 

  

 izgradnja parkirališta kod doma u Šumeću    
150.000,00 

0 

izrada dokumentacije za izgradnju staze kroz selo u 
Zbjegu 

10.000,00 12.500,00 

produžetak ceste do groblja u Dubočcu  – nasipanje 
ispred groblja 

50.000,00 6.936,17 

izgradnja parkirališta i  staze na groblju Stupnički Kuti 70.000,00 64.565,40 

nasipanje kamenom parkiralište ispred groblja u Bebrini 15.000,00 6.343,97 

 izgradnja autobusnih ugibališta u Dubočcu i Kaniži 100.000,00 0 

2. - produžetak vodovodne mreže do gospodarske zone u 
Šumeću  

300.000,00 0 

 UKUPNO  695.000,00 90.345,54 
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9.

Na temelju članka 32. Statuta općine BEBRINA  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
3/13.) Općinsko vijeće općine BEBRINA na svojoj 16.sjednici održanoj 31.03. 2016.godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o  sufinanciranju pregleda traktorskih prskalica

Članak 1.

Općina Bebrina će sufinancirati  pregled, testiranje i servisiranje traktorskih prskalica  
poljoprivrednicima s područja općine Bebrina.

Pregled, testiranje i servisiranje će provesti  ovlaštena firma, a sufinancira se iznos od 200,00 kn po 
prskalici za sve poljoprivrednike koji dovezu prskalice na pregled.

Članak 2.

Plaćanje će se izvršiti s pozicije  3523 Subvencije poljoprivrednicima općinskog proračuna  na račun 
firme koja bude obavljala pregled prskalica .

  
Članak 3.

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA  

Klasa:021-05/16-01/9
Urbroj:2178/02-03-16-1
Bebrina,  31.03.  2016. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, v.r.
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OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK

1.

Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na  svojoj 15. sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine, 
donosi 

ODLUKU

o stipendiranju studenata s područja općine Brodski Stupnik 

I. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE 

Članak 1.

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

Članak 2.

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

Članak 3.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu općine Brodski Stupnik. 
Visinu stipendije utvrđuje Načelnik svake godine, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu općine 

na ime stipendiranja studenata. 
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Članak 4.

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

Članak 5.

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

Članak 6.

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

Članak 7.

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

II. POSTUPAK I UVJETI DODJELE STIPENDIJE 

Članak 8.

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

Članak 9.

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

Članak 10.

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

Članak 11.

Povjerenstvo prikuplja prijave, stručno ih obrađuje i utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendija, te 
predlaže Načelniku kandidate za dodjelu stipendija. Odluku o dodjeli stipendija donosi načelnik i o istom 
izvješćuje Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik.
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Članak 12.

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

Članak 13.

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

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

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

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

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

studiranja, odnosno redovan upis u višu godinu studija. 

Članak 14.

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

Članak 15.

Studentska stipendija isplaćuje se korisnicima za deset mjeseci u akademskoj godini. Studentska 
stipendija se ne isplaćuje korisnicima za mjesec srpanj i kolovoz.    

Stipendija se korisnicima isplaćuje do 15. u mjesecu za tekući mjesec. 

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE 

Članak 16.

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

Članak 17.

Studentima slabijeg socijalnog stanja smatraju se kandidati čiji prosjek prihoda po članu zajedničkog 
domaćinstva ne prelazi 1.500,00 kuna u tromjesečju koji prethodi podnošenju prijave za stipendije. 
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Kao prihod domaćinstva ne ubraja se: doplatak za djecu, naknade na ime tjelesnog oštećenja, stalna novčana 
socijalna pomoć, naknada za njegu i pomoć. 

Ostali socijalni uvjeti: 

Bodovanje po osnovi općeg uspjeha studenta odnosno učenika u prethodnoj studentskoj odnosno školskoj godini. 

Članak 18.

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

Članak 19.

Dodijeljena studentska stipendija je nepovratna uz ispunjenje slijedećih uvjeta korisnika stipendije: 
- da je redovno upisao višu godinu studija te dostavio potvrdu o upisu najkasnije do 30. studenoga tekuće godine, 
- da je dostavio kopiju diplome ili potvrdu o završetku studija, najkasnije istekom apsolventskog staža od jedne 
godine 
- da je izvršio sve obveze regulirane ugovorom. 

Bodovanje po osnovi materijalnog/socijalnog statusa: (prosječni prihod po članu obitelji):

- do 300,00 kn  55 bodova 
- 301,00 – 400,00 kn  50 bodova 
- 401,00 – 500,00 kn   45 bodova 
- 501,00 – 600,00 kn  40 bodova 
- 601,00 – 700,00 kn  35 bodova 
- 701,00 – 800,00 kn  30 bodova 
- 801,00 – 900,00 kn  25 bodova 
- 901,00 – 1000,00 kn   20 bodova 
- 1001,00 – 1100,00 kn  16 bodova 
- 1101,00 – 1200,00 kn  13 bodova 
- 1201,00 – 1300,00 kn  10 bodova 
- 1301,00 – 1500,00 kn  5 bodova 
   
 

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

 10 bodova 

 
 

  

 

- prosjek ocjena 4,71 – 5,00  65 bodova 
- prosjek ocjena 4,51 – 4,70  55 bodova 
- prosjek ocjena 4,31 - 4,50  45 bodova 
- prosjek ocjena 4,11 – 4,30  35 bodova 
- prosjek ocjena 3,91 – 4,10  25 bodova 
- prosjek ocjena 3,71 - 3,90  15 bodova 
- prosjek ocjena 3,50 - 3,70  5 bodova 
- prosjek ocjena 3,49 i niži                                                                                                               0 bodova 

 
 
 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1099



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

Članak 20.

Općina Brodski Stupnik će jednostrano raskinuti Ugovor ako se ustanovi da je korisnik stipendije dao 

netočne podatke i dokumente prilikom odobravanja ili za vrijeme isplate stipendije, a da je to bitno utjecalo na 

njegova prava i obveze iz Ugovora. 

U slučaju raskida Ugovora prema stavku 1. ovog članka, korisnik odmah i u cijelosti treba vratiti 

stipendiju, a Načelnik može, na zahtjev korisnika stipendije, donijeti Odluku da se povrat stipendije izvrši u 

mjesečnim obrocima. 

Najveći broj mjesečnih obroka povrata stipendije odgovara dužini ostvarivanja prava na stipendiju. 

Članak 21.

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

županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 604-01/16-01/ 01

URBROJ: 2178/03-02-16-2 

Brodski Stupnik, 10. ožujka 2016.godine. 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Nikola Medved, v.r.

2.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 

68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 30. Statuta 

općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće 

općine Brodski Stupnik na 15. sjednici održanoj 10. ožujka  2016. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora

u objektima u vlasništvu općine Brodski Stupnik
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I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu 

općine Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu: Odluka)  uređuju se uvjeti i način davanja na privremeno i povremeno 

korištenje poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: poslovni prostor) u objektima u vlasništvu općine Brodski 

Stupnik (u daljnjem tekstu: Općina), a čije korištenje ne traje duže od 30 dana.

Članak 2.

Poslovni prostori iz članka 1. ove Odluke su: 

1. društveni domovi u vlasništvu općine,

2. prostorije koje Općina koristi za svoju redovnu djelatnost, a trenutno su slobodne za povremeno 

korištenje, ukoliko se koriste izvan radnog vremena općine (vijećnica).

3. zgrada „Stare općine“.

Poslovnim prostorima iz stavka 1. ovoga članka upravlja općinski načelnik općine Brodski Stupnik (u 

daljnjem tekstu: općinski načelnik).

II. UVJETI I NAČIN DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA NA 

            POVREMENO KORIŠTENJE

Članak 3.

Poslovni prostor daje se na privremeno i povremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: 

Korisnik) na temelju podnesenog zahtjeva.

Zahtjev za davanje na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora Korisnik podnosi 

Jedinstvenom upravnom odjelu u pismenom obliku.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obavezno sadrži:

- podatke o Korisniku,

- podatke o poslovnom prostoru za koji se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje,

- naznaku aktivnosti, odnosno namjenu za koju se želi koristiti poslovni prostor,

- vremensko razdoblje, donosno dužinu trajanja privremenog odnosno povremenog korištenja 

poslovnog prostora. 

Zahtjev se podnosi na obrascu čiji izgled i sadržaj utvrđuje Jedinstveni upravni odjel.

Članak 4.

Na temelju podnesenog zahtjeva, općina i korisnik sklapaju ugovor o privremenom ili povremenom 

korištenju poslovnog prostora.

Ugovor u ime općine sklapa općinski načelnik.
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Članak 5.

Ugovor o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora obavezno sadrži:

- podatke o ugovornim stranama,

- podatke o poslovnom prostoru koji se daje na privremeno ili povremeno korištenje,

- podatke o namjeni korištenja poslovnog prostora,

- vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja poslovnog prostora,

- iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora ili osnovu na temelju koje se 

poslovni prostor daje na privremeno ili povremeno korištenje bez naknade,

- prava i obveze Korisnika u svezi korištenja poslovnog prostora.

Članak 6.

Privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora neće se odobriti korisniku koji:

- ima nepodmirene obveze prema općini po bilo kojem osnovu,

- ne ispunjava ili nije ispunio ranije obveze iz ugovora o privremenom ili povremenom korištenju 

poslovnog prostora.  

III. VISINA NAKNADE ZA PRIVREMENO I POVREMENO KORIŠTENJE

Članak 7.

Poslovni prostor daje se na privremeno ili povremeno korištenje uz naknadu.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, poslovni prostor daje se na privremeno ili povremeno 

korištenje bez naknade za:

- aktivnosti mjesnih odbora,

- aktivnosti udruga koje skrbe za osobe s invaliditetom i humanitarnih udruga,

- aktivnosti kulturno-umjetničkih, socijalnih, sportskih i drugih udruga koje neposredno sudjeluju u 

realizaciji programskih aktivnosti općine,

- kulturne manifestacije čiji organizator su Osnovne škole ili udruge s područja općine,

- aktivnosti kojima se informiraju pojedine grupa građana općine, a koje su od značaja za život i napredak 

stanovništva (predavanja, savjetovanja i slično za koja se ne naplaćuju ulaznice ili neki drugi oblik naknade),

Općinski načelnik može na temelju pismenog zahtjeva odobriti oslobođenja od plaćanja naknade za 

korištenje poslovnih prostora i za druge aktivnosti za koje utvrdi da su od interesa za Općinu ili njeno 

stanovništvo.  

Članak 8.

U slučaju oslobođenja od plaćanja naknade za korištenje poslovnog prostora iz članka 2. stavka 1. točke 1. 

ove Odluke, Korisnik je obvezan podmiriti troškove režija (električna energija, voda, plin za grijanje u zimskoj 

sezoni), a prema stvarnoj potrošnji i jediničnoj cijeni energenta, temeljem očitanja stanja brojila, ukoliko se 

poslovni prostor koristi više puta tijekom mjeseca, a korištenjem nastaju troškovi grijanja poslovnog prostora. 
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Članak 9.

Visina naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora utvrđuje se kako slijedi: 

Red. 
broj 

Namjena korištenja Visina naknade u kunama 

Društveni 
domovi 

Prostorije 
Općine 

    Prostorije 
„Stare općine“ 

1. Redovne aktivnosti registriranih 
političkih stranaka ili kandidacijskih 
lista grupe birača - sastanci, tribine, 
promidžba  

100,00 kn / 
godišnje 

100,00 kn / 
 godišnje 

100,00 kn / 
 godišnje 

2. Izložbe, promocije književnih djela za koje 
se naplaćuju ulaznice ili drugi oblik 
naknade 

200,00 kn / 
jednokratno 

 200,00 kn /     
  jednokratno 

  

 200,00 kn /     
  jednokratno 

  
3. Održavanje raznih tečajeva i seminara te 

usluge koje podrazumijevaju novčano 
učešće sudionika (Korisnika) 

200,00 kn / 
jednokratno 

 

200,00 kn / 
  jednokratno 
 

200,00 kn / 
  jednokratno 
 

4. Prodaja i promocija proizvoda i usluga 
profitnog sektora i slične aktivnosti 

200,00 kn / 
jednokratno 

 

200,00 kn / 
  jednokratno 

 

200,00 kn / 
  jednokratno 

 
 
 
5. 

Fizičke osobe s područja općine, ako 
poslovni prostor koriste za osobne potrebe 
do tri dana (vjenčanja i dr.) – sala u 
Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku 

1.500,00 kn / 
jednokratno 

 

- - 

6.  Fizičke osobe s područja općine, ako 
poslovni prostor koriste za osobne potrebe 
do tri dana (vjenčanja i dr.) – sala u 
Lovčićima i Krajačićima  

500,00 kn / 
jednokratno 

 

- - 

 
7. 
 

Fizičke osobe s područja općine, ako 
poslovni prostor - sala u Brodskom 
Stupniku i Starom Slatiniku koriste za 
osobne potrebe do tri dana  za ostale 
prigode (karmine, prigodna slavlja i dr.) 

500,00 kn / 
jednokratno 

 

- - 

8. Fizičke osobe s područja  općine, ako 
poslovni prostor - sala u Lovčićima i 
Krajačićima  koriste za osobne potrebe 
do tri dana  za ostale prigode  (karmine, 
prigodna slavlja, i dr.) 

200,00 kn / 
jednokratno 

 

- - 
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Članak 10.

U poslovni prostor, u pravilu, nije dopušteno unošenje namještaja, opreme i predmeta.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, općinski načelnik može Korisniku odobriti privremeno 

unošenje opreme i predmeta koji služe za provođenje aktivnosti vezanih uz namjenu za privremeno korištenje 

poslovnog prostora.

Članak 11.

Evidenciju o rasporedu korištenja poslovnog prostora, zaprimanju zahtjeva za davanje na privremeno ili 

povremeno korištenje poslovnog prostora vodi Jedinstveni upravni odjel općine Brodski Stupnik, a evidenciju o 

stanju opreme i inventara vode djelatnici Vlastitog pogona.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini zakupnine za korištenje sale u Društvenim 

domovima na području općine Brodski Stupnik (KLASA:372-03/09-01/2, URBROJ:2178/03-03-09-1 od 20. 

01.2009.g.).

  

Članak 13.

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

županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 372-01/16-01/02 

URBROJ: 2178/03-02-16-2

Brodski Stupnik, 10. ožujka 2016. god.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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3.

Na temelju članka 14. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) i 

članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 08/09 i 3/13.) 

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine, donijelo je 

IZMJENE I DOPUNE 

Plana mreže dječjih vrtića na području općine Brodski Stupnik

Članak 1.

U Planu mreže dječjih vrtića na području općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 28/1/2014) članak 1. mijenja se i glasni:

„Na području općine Brodski Stupnik djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja provode 

„DJEČJI VRTIĆ IVANČICA ORIOVAC“  Luke Ilića bb 35250 Oriovac u dvije grupe u Brodskom 

Stupniku i Starom Slatiniku u prostorijama područnih škola“. 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana mreže objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Klasa:601-01/16-01/01

Urbroj:2178/03-02-16-13

Brodski Stupnik,  10. ožujka 2016. godine

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Medved, v.r.
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4.

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), Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u 

vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 94/13), Uredbe o registru državne imovine ("Narodne 

novine" broj 55/11") i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici održanoj 10. ožujka 2016. 

godine, donosi 

ODLUKU

o uspostavi Registra imovine općine Brodski Stupnik

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra imovine općine 

Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu: Registar). 

Članak 2.

 Registar je popis imovine u obliku nekretnina i poslovnih udjela u trgovačkim društvima čiji je imatelj, 

odnosno vlasnik/suvlasnik Općina Brodski Stupnik.

 Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni postupak. 

Članak 3.

Registar uspostavlja Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, a vodi ga Jedinstveni upravni odjel općine 

Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel). 

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel i općinski načelnik općine Brodski Stupnik ovlašteni su tražiti i koristiti podatke 

o imovini općine Brodski Stupnik iz evidencije nadležnog suda za područje općine Brodski Stupnik (zemljišno 

knjižni odjel), tijela državne uprave, nadležnog područnog ureda za katastar, kao i drugih javnih evidencija radi 

uspostave Registra. 

Članak 5.

  Registar se javno objavljuje na internetskim stranicama općine Brodski Stupnik. 
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II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA 

Članak 6.

Registar se vodi u elektroničkom obliku koji služi za objavu na internetskoj stranici općine Brodski 

Stupnik i na papirnatom mediju za pismohranu općine Brodski Stupnik. 

Članak 7.

      Registar se sastoji od: 

 popisa nekretnina, 

 popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima. 

III.  POPIS NEKRETNINA 

Članak 8.

Popis nekretnina sastoji se od popisa: 

 građevinskog zemljišta i građevina, 

 poljoprivrednog zemljišta, 

 šuma i šumskog zemljišta, 

 vodnog dobra, 

 stambenih prostora, 

 poslovnih prostora, 

 nerazvrstanih cesta, 

 drugih nekretnina evidentiranih kao kapitalna imovina. 

Članak 9.

Popis nekretnina sadržavat će podatke o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički vlasnik, 

odnosno vanknjižni vlasnik Općina Brodski Stupnik, a osobito: 

 broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine, 

 broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako postoji, 

 naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna čestica nalazi, 

 površinu zemljišnoknjižne čestice, 

 kulturu zemljišnoknjižne čestice,

       vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo ili vanknjižno 

vlasništvo, udio u vlasništvu u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili zajednički 

vlasnici u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva, 

 titulara vlasništva, 

 podatke o teretima na nekretnini, 

 podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu, 

 broj posjedovnog lista, 

 broj katastarske čestice iz posjedovnog lista, 

 naziv katastarske općine iz posjedovnog lista, 
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 površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista, 

 nositelja prava i udio, 

 broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu, 

 adresu katastarske čestice, 

 prostorno-plansku namjenu nekretnine i prostorni plan, 

 korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine, 

 vrijednost nekretnine, 

 druge podatke. 

III.  POPIS VLASNIČKIH UDJELA 

Članak 10.

U popis vlasničkih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je suvlasnik općina Brodski 

Stupnik.

Članak 11.

Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je suvlasnik 

općina Brodski Stupnik, a osobito: 

 naziv i sjedište trgovačkog društva, 

 OIB trgovačkog društva, 

 temeljni kapital trgovačkog društva, 

 broj poslovnih udjela općine Brodski Stupnik u temeljnom kapitalu trgovačkog društva čiji je suvlasnik 

Općina Brodski Stupnik, 

 nominalnu vrijednost poslovnih udjela, 

 podatke o teretima na poslovnim udjelima općine Brodski Stupnik, 

 podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za te poslovne udjele, i druge podatke. 

IV. UNOS PODATAKA U REGISTAR

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel će na dan donošenja Izvješća o izvršenju proračuna općine Brodski Stupnik za 

prethodnu godinu izvijestiti Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik o nekretninama u vlasništvu općine Brodski 

Stupnik koje koristi Općina Brodski Stupnik, kao i o svim drugim nekretninama koje se koriste na temelju 

ugovora o zakupu, ugovora o najmu ili ugovora o korištenju. 

Sve podatke o promjenama u stjecanju, otuđenju i raspolaganju nekretninama kao i poslovnim udjelima u 

trgovačkim društvima tijekom kalendarske godine, Jedinstveni upravni odjel dužan je ažurirati u Registru 

najkasnije do 31.12. tekuće godine. 
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V. DINAMIKA USPOSTAVE REGISTRA 

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel će nakon stupanja na snagu ove Odluke započeti izradu Registra. 

Registar će biti ustrojen najkasnije do 31.12.2017. godine. 

Nakon provjere svih podataka unesenih u Registar, isti će se objaviti na internetskoj stranici općine 

Brodski Stupnik.

 

VI.   STUPANJE NA SNAGU 

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije". 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 940-01/16-01/ 02

URBROJ: 2178/03-02-16-2 

Brodski Stupnik, 10. ožujka 2016.godine

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.

5.

Na temelju čl. 35. stavka 2. i čl. 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN br. 

91/96, 68/98,137/99,22/00,73/00,129/00,114/01,79/06, 141/06,146/08,38/09,153/09, 143/12 i 152/14), čl. 65. 

stavka 2. i čl. 69. Zakona o sportu ( NN br. 71/06,150/08, 124/10, 1124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i čl. 30 Statuta 

općine Brodski Stupnik  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 08/09 i 3/13), Općinsko  vijeće 

općine Brodski Stupnik na  15. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevima u vlasništvu

općine Brodski Stupnik 
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Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina  i drugih sportskih 

građevina u vlasništvu općine Brodski Stupnik.

Javnim sportskim građevinama smatraju se građevine koje su u vlasništvu općine Brodski Stupnik, te se 

trajno koriste u provođenju programa javnih potreba u sportu.

Sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode 

sportske aktivnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te građevine zadovoljavaju i 

posebne uvjete u skladu s odredbama Zakona o sportu.

Članak 2.

Javne sportske građevine u  općini Brodski Stupnik su:

- nogometno igralište s tribinama i objektima – svlačionicama, uredskim i klupskim prostorijama u naselju 

Brodski Stupnik,

- nogometno igralište s tribinama i objektima – svlačionicama, uredskim i klupskim prostorijama u naselju 

Stari Slatinik.

Članak 3.

Sportskim građevinama upravlja Općina Brodski Stupnik a daju se na korištenje sportskim udrugama s 

područja općine Brodski Stupnik. 

      Korištenje sportskih građevina povjerava se na neodređeno vrijeme bez naknade uz uvjet da se u tim 

prostorijama ne obavlja gospodarska djelatnost, a isto se može izmijeniti ili prekinuti:

- odlukom vlasnika – općine Brodski Stupnik,

- prestankom postojanja korisnika.

Korisnici sportskih građevina dužni su upravljati sportskim građevinama s pažnjom dobrog gospodara 

tako da čuvaju interes vlasnika općine Brodski Stupnik.

Članak 4.

U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se osobito slijedeći poslovi:

- redovito održavanje, tekuće i investicijsko održavanje sportskih građevina u građevinskom i 

funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine, a posebno za provođenje programa javnih potreba u sportu;

- davanje u najam dijelova sportske građevine za obavljanje sportskih i rekreativnih djelatnosti;

- davanje u zakup poslovnog prostora u okviru sportske građevine;

- primjerena zaštita sportske građevine;

- određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini;

- primjereno osiguranje sportske građevine;

- kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima;

- donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom;

- drugi poslovi koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje sportskim građevinama.
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Članak 5.

Način i uvjetima korištenja sportskim građevinama uređuju se Ugovorom o korištenju sportskih 

građevina koji u ime općine Brodski Stupnik zaključuje općinski načelnik i korisnik sportske građevine.

Članak 6.

Modernizaciju i rekonstrukciju - kapitalno investiranje na sportskim građevinama provodi se u suradnji s 

korisnikom i upraviteljem – vlasnikom objekata. 

Ovisno o uvjetima, nositelj investicijskih radova na sportskim građevinama mogu biti i korisnik i 

upravitelj – vlasnik, ovisno o prilikama i izvorima financiranja.    

Članak 7.

 Općina Brodski Stupnik nadzire namjensko korištenje sportskih građevina, održavanje sportskih 

građevina u skladu s obvezama što ih je preuzeo korisnik, te korištenje sportskih građevina.

Članak 8.

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

županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/03

URBROJ:2178/03-02-16-2

Brodski Stupnik, 10. ožujka 2016.godine

Predsjednik vijeća

Nikola Medved, v.r.
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6.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 

82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 42. Statuta 

općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09 i 3/13), općinski načelnik 

općine Brodski Stupnik, donosi 

I.

Plan Ostvarenje

24.400,00 24.400,00

24.400,00 24.400,00

116.600,00 56.862,50

1.282.000,00 1.282.000,00

1.398.600,00 1.338.862,50

5.000,00 4.172,08

5.000,00 4.172,08

223.000,00 222.988,24

223.000,00 222.988,24

60.200,00 60.106,25

60.200,00 60.106,25

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

2. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO:

UKUPNO:

4. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

UKUPNO:

UKUPNO:

I  Z  V  J  E  Š  Ć   E

                  o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini utrošeno je: 2.287.198,21 kn

3. IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE, BICIKLISTIČKIH STAZA I IZRADNJA PROJEKTNE 

Izrada projektne dokumentacije

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Izgradnja javne rasvjete na dječjem igralištu Stupnik i Slatinik

Sufinanciranje izgradnje mreže objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda u općini Brodski 

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Izgradnja javne rasvjete na području Općine Brodski Stupnik

Prijenos sredstava KP „Vodovod“ Sl. Brod za izgradnja odvodnje otpadnih voda

5. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

   - Izgradnja dječjeg igrališta

UKUPNO:

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

   - Izgradnja nerazvrstanih cesta

   - Otplata glavnice kredita za izgradnju cesta iz IPAD programa
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II.

 Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu  

dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa: 402-01/16-01/26
Urbroj: 2178/03-01-16-1
Brodski Stupnik, 25. veljače 2016.

Načelnik
Petar Lovinčić, v.r.

79.500,00 79.166,25

79.500,00 79.166,25

557.503,00 557.502,89

557.503,00 557.502,89

7. GRAĐENJE INKUBATORA U POSLOVNOJ ZONI «RIŽINO POLJE»

6. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE ZONE «RIŽINO POLJE» BRODSKI STUPNIK  

Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone «Rižino polje» u Općini Brodski 

Stupnik (javna rasvjeta i prometnice)

Izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni «Rižino polje» Brodski Stupnik 

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

UKUPNO:

Izrada projektne dokumentacije i izgradnja inkubatora u Poslovnoj zoni.  

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju  inkubatora u Poslovnoj zoni

UKUPNO:

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
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7.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 30. 
Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09 i 3/13), Općinsko 
vijeće općine Brodski Stupnik na 15. sjednici održanoj 10. ožujak 2016. godine, donosi 

ODLUKU
    

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I.

Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Brodski Stupnik za 2015. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Brodski Stupnik za 2015. godinu sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa:402-01/16-01/26
Urbroj:2178/03-02-16-2
Brodski Stupnik, 10. ožujka 2016. godine   

PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.
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8.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 42. 
Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09 i 3/13), Općinski 
načelnik Općine Brodski Stupnik, donosi 

IZVJŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2015. godini

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture  u 2015. godini  na području općine Brodski Stupnik za 
komunalne djelatnosti utrošeno je : 459.739,71 kn.

Plan Ostvarenje

1.000,00 275,00

20.000,00 18.006,65

5.500,00 5.130,00

146.000,00 145.781,25

24.000,00 0,00

20.000,00 16.075,00

10.000,00 5.750,00

Ukupno: 226.500,00 191.017,90

5.000,00 2.750,00

0,00

2.000,00 1.882,28

1.000,00 0,00

Ukupno: 8.000,00 4.632,28

30.000,00 31.658,75

256.000,00 232.430,78

Ukupno: 286.000,00 264.089,53

3. Javna rasvjeta

1. Održavanje čistoće u dijelu koji  se odnosi na čišćenje i održavanje javnih 

površina i nerazvrstanih cesta

Materijal za tekuće održavanje poljskih putova

Usluge tekućeg održavanja poljskih putova

Materija za održavanje nerazvrstanih cesta kao i u zimskim uvjetima

Usluge odražavanje nerazvrstanih cesta kao i u zimskim uvjetima (izv.5)

Materijal za tek. održavanje javnih površina

   - za usluge na objektima mrtvačnice   

Usluge održavanja 

Izmjena  i popravci rasvjetnih tijela za područje općine - po potrebi tijekom godine:

Održavanje groblja: materijal 

   - usluge na groblju                              

Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 

Usluge tekućeg održavanja javnih površina

Usluge tekućeg održavanja kanala u polju, brdu

Tekuće održavanje mrtvačnica u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku

2. Održavanje groblja 

   - za utrošeni materijal                         

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1115



II.

        Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu  dostavlja se 
Općinskom vijeću na usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK
    OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Klasa: 402-01/16-01/27
Urbroj: 2178/03-01-16-1
Brodski Stupnik, 25. veljače 2016

Načelnik
Petar Lovinčić, v.r.

9.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13,  153/13, 147/14 i 36/15) i članka 30. 
Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09 i 3/13), Općinsko 
vijeće općine Brodski Stupnik na 15. sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine, donosi 

ODLUKU
  

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I.

Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Brodski Stupnik za 2015. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Brodski Stupnik za 2015. godinu  sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:363-01/16-01/27
URBROJ:2178/03-02-16-2
Brodski Stupnik, 10. ožujka 2016. godine   

PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.
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10. centra za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske 

županije a u svrhu uspostave cjelokupnog sustava 

gospodarenja otpadom. 

Na temeljem članka 33. stavak 15. Zakona o      Prema izvještajima s terena, utvrđeno je da su 

održivom gospodarenju otpadom („N.N.“ broj gotovo sva domaćinstva i pravne osobe preuzeli 

94/13) i članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik posude za otpad. 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“      Što se tiče deponija, one su tijekom 2012. i 2013. 

broj 08/09 i 3/13), općinski načelnik općine god. povremeno čišćene i sanirane te s njima nije 

Brodski Stupnik,  donosi  bilo problema jer se uglavnom poštuju zabrane 

stavljene na natpisne ploče. 

IZVJEŠĆE      Plan za naredno razdoblje vezan za gospodarenje 

 otpadom – planira se uspostava sustava odvojenog 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na skupljanja i obrade biološki razgradivog otpada kao 

području općine Brodski Stupnik u 2015. godini i obrada građevinskog otpada.  

    Općina Brodski Stupnik nema lokaciju za 

službeno odlagalište otpada iz razloga što je odvoz 

     Gospodarenje otpadom je zakonska obaveza komunalnog otpada povjereno koncesionaru tvrtki 

jedinice lokalne samouprave. Temeljne odredbe «Jakob Becker» d.o.o. Gornja Vrba.

gospodarenja otpadom sadržane su u:     Općina Brodski Stupnik nije koristila sredstva 

- Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 

(NN RH 94/13) i pripadajućim pravilnicima, sanaciju odlagališta komunalnog otpada.

-   Planu gospodarenja otpadom u Brodsko-

posavskoj županiji, 2. Podaci o vrstama i količinama otpada :

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  Na temelju podataka dostavljenih od strane 

odredbama, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava koncesionara „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba, na 

gospodarenja komunalnim otpadom, na sjednici području općine Brodski Stupnik miješanog 

Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik, održanoj komunalnog otpada skupljeno je 310,54 tona, od 

12.12.2011. godine, usvojen je Plan gospodarenja čega 300,54 tona iz kućanstava, a 10 tona iz 

otpadom općine Brodski Stupnik („Službeni kontejnera sa javnih površina. Ambalaže od papira i 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 17/11). kartona skupljeno je 8,5 tona, a staklene ambalaže iz 

kontejnera sa javnih površina 3,00 tone.  Količina 

1. Analiza, te ocjena stanja i potreba u komunalnog otpada u 2015. godini određena je na 

gospodarenju otpadom na našem području deponiji na temelju odvage sa deponije. Glomaznog 

uključujući ostvarivanje ciljeva zacrtanih otpada u 2015. godini bilo je 300 kg, a prikupljeno je 

Planom gospodarenja otpadom: po dojavi korisnika.  

    Dana 1. travnja 2008.g Općina Brodski Stupnik je 

zaključila Ugovor o koncesiji za skupljanje i odvoz 3. Podatci o postojećim i planiranim 

komunalnog otpada s područja  općine Brodski građevinama i uređajima za gospodarenje  

Stupnik s tvrtkom «Jakob Becker» d.o.o. Vrbskih otpadom

žrtava 33, Gornja Vrba, na rok od 5 godina, te 1. - Lokacije za reciklažna dvorišta planirana su 

travnja 2013. zaključila je Aneks ugovora o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja 

koncesiji kojim se produžuje rok do završetka općine Brodski Stupnik s lokacijom na 

natječajnog postupka, odnosno do donošenja Gospodarskoj zoni «Rižino polje».   

Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za - Lokacija za odlaganje građevinskog otpada 

obavljanje koncesije.  određeno je u Starom Slatinik na k.č. broj 1621/1 

    Dana 7. ožujka 2011. godine, Općinsko vijeće k.o. Stari Slatinik. 

donijelo je Odluku o prihvaćanju nacrta Sporazuma 

o zajedničkoj izgradnji i korištenju županijskog 
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4. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i isto mogu se naći u na web stanici tvrtke i putem 

njihovom uklanjanju, telefona. Tijekom 2016. godine će se podijeliti 

     Divljih odlagališta na području općine uglavnom spremnici u koje će domaćinstva odvajati korisni i 

nema, osim na nekim mjestima nešto tek malo bio otpad. 

zamjetno, a što Služba komunalnih djelatnosti 

nastoji riješiti putem svojih zaposlenika. 9. Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog 

papira, metala, stakala i plastike te krupnog 

5. Provođenje nadzora od strane inspekcije (glomaznog) komunalnog otpada 

zaštite okoliša     U dogovoru sa koncesionarom postavit će se 

     Na području općine Brodski Stupnik nije kontejneri na određenim lokacijama za odvojeno 

proveden nadzor od strane inspekcije zaštite okoliša, prikupljanje otpada.   

dok se nadzor neuređenih odlagališta prati putem 

djelatnika Vlastitog pogona (službe).   10. Popis projekata važnih za provedbu odredbi 

     U 2014.g. izvršena je revizija učinkovitosti Plana 

provedbe plana gospodarenja otpadom koju provodi     Općina Brodski Stupnik nije donijela Program 

Državni ured za reviziju – Područni ured Osijek. grđenja građevina za gospodarenje otpadom. 

11. Izvori i visina financijskih sredstava za 6. Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva 
provedbu mjera gospodarenja otpadomsmanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, 
     Financijska sredstva za provedbu mjera uključujući izobrazno-informativne aktivnosti  i 
gospodarenja otpadom osiguravaju se u proračunu akcije prikupljanja otpadom  
općine Brodski Stupnik.     Općina će nastojati osigurati funkcioniranje 
   reciklažnog dvorišta, odnosno mobilne jedinice 
12. Rokovi i nositelji izvršenja Plana postavljanjem odgovarajućeg broja i vrste 
      Rokovi izvršenja plana – tijekom 2016. g.spremnika za odvojeno skupljanje problematičnog 
      Nositelj izvršenja plana: Općinski načelnik otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 

tekstila. U naseljima gdje nema reciklažno dvorište 
KLASA: 351-01/16-01/03osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne  
URBROJ:2178/03-01-16-4jedinice.
Brodski Stupnik, 3. ožujka 2016.g.

 7. Opće mjere za gospodarenje otpadom, 
Općinski načelnik opasnim otpadom i posebnim kategorijama 

Petar Lovinčić, v.r.otpada, 

    Propisat će se sukladno novom Zakonu o 

održivom gospodarenju otpadom. 

8. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog  komunalnog otpada 
11.    Za provedbu mjera postupanja s otpadom 

stanovništvo se potiče i obavještava putem 

obavijesti, letaka, Biltena i sl.    
Temeljem članka 20. st. 1. Zakona o     Pilot projekt odvojenog skupljanja otpada u 

održivom gospodarenju otpadom („Narodne kućanstvima započeo je podjelom vreća za 
novine“ br. 94/13) i  čl. 30. Statuta općine Brodski odvajanje plastične, staklene i ambalaže od papira i 
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske kartona.
županije“ broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće      Kućanstva su prilikom podjele vreća dobili i letke 
općine Brodski Stupnik, na svojoj 15. sjednici na kojim je objašnjeno i riječima i slikovno 
održanoj dana 10. ožujka 2016.godine, donosiodvajanje korisnog otpada, sve druge informacije za 
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ODLUKU 12.

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom  na području općine Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o 

Brodski Stupnik za 2015. god. postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 

86/12 i 143/13), te članka 42. Statuta općine Brodski 

Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Članak 1. županije“ broj 8/09 i 3/13) općinski načelnik 

općine Brodski Stupnik, donosi  

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom na području općine Brodski IZVJEŠĆE

Stupnik za 2015. godinu  koji je ovom tijelu podnio 

općinski načelnik. o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od 

 naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru u 2015.godini 

Članak 2.

 

Izvještaj iz članka 1. ove Odluke je sastavni Članak 1.

dio ove Odluke.

Sredstva od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. 

Članak 3. godini ostvarena su u iznosu od 85.849,09 kuna, a 

utrošena su za poboljšanje infrastrukturno 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom nedovoljno opremljenih naselja sukladno Programu 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. izgradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Članak 2.

Klasa: 351-01/16-01/03

Urbroj:2178/03-02-16-5        Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom 

Brodski Stupnik, 10. ožujka 2016.g. vjesniku Brodsko-posavske županije”.

PREDSJEDNIK OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Nikola Medved, v.r.

Klasa: 402-01/16-01/ 33

Urbroj:2178/03-01-16-1

Brodski Stupnik, 2. ožujka  2016. godine       

Načelnik 

Petar Lovinčič, v.r.
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13. 14.

Na temelju članka 30. Statuta općine Na temelju  članka 65. Zakona o šumama 

Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko- («N.N.» broj 104/05) i članka  42. Statuta općine 

posavske županije” broj 8/09 i 3/13), Općinsko Brodski  Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-

vijeće općine Brodski Stupnik na 15. sjednici posavske županije”  broj 08/09 i 3/13), općinski 

održanoj 10. ožujak 2016. godine, donosi načelnik općine Brodski Stupnik, donosi

ODLUKU IZVJEŠĆE

  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa o izvršenju Programa  utroška sredstava  
utroška sredstava ostvarenih od naknade za šumskog doprinosa za 2015. godinu
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru  u 2015. godini 

Članak 1.

I.                   Sredstva  šumskog doprinosa za 2015. 

godinu  ostvarena su u iznosu od 43.135,85 kuna i 
Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa utrošena su za izgradnju komunalne infrastrukture 

utroška sredstava ostvarenih od naknade za sukladno Programu građenja objekata i uređaja 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u komunalne infrastrukture na području općine 
prostoru u 2015. godini, koje je podnio općinski Brodski Stupnik za 2015. godinu.
načelnik.

Članak 2.

II.
       Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije”.Tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška 

sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 
OPĆINSKI NAČELNIKnezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. 

OPĆINE BRODSKI STUPNIKgodini sastavni je dio ove Odluke. 

KLASA: 402-01/16-01/ 32 III.
URBROJ:2178/03-01-16-1

Brodski Stupnik, 2. ožujka 2016. godine       Ova Odluka objavit će se u “Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije”.  
Načelnik 

Petar Lovinčič, v.r.OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/16-01/33

URBROJ:2178/03-02-16-2

Brodski Stupnik, 10. ožujka 2016. godine   

PREDSJEDNIK

Nikola Medved, v.r.
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15. 16.

Na temelju članka 30. Statuta općine Na temelju Zakona o vatrogastvu i članka 

Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko- 30. Statuta općine Brodski Stupnik  («Službeni 

posavske županije” broj 8/09 i 3/13), Općinsko vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 08/09 i 

vijeće općine Brodski Stupnik na 15. sjednici 3/13.), Općinsko vijeća općine Brodski Stupnik 

održanoj 10. ožujak 2016. godine, donosi na svojoj 15. sjednici održanoj 10. ožujka 2016. 

godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
o davanju suglasnosti za zapovjednika  DVD-a šumskog doprinosa za općinu Brodski Stupnik 

Brodski Stupnikza 2015. godinu

I.

I.
            Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 

prijedlog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa 
Brodski Stupnik daje suglasnost za imenovanje šumskog doprinosa općine Brodski Stupnik za 
zapovjednika DVD-a Brodski Stupnik u osobi:    2015. godinu, koje je podnio općinski načelnik.
    

1. Mario Smolić, zapovjednik

II.

II.Tekst Izvješća o izvršenju Programa 

šumskog doprinosa za općinu Brodski Stupnik za 
Ova Odluka stupa na snagu danom 2015. godinu, sastavni je dio ove Odluke. 

donošenja. 

OPĆINSKO VIJEĆE III.
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Ova Odluka objavit će se u “Službenom 
Klasa:351-01/16-01/02vjesniku Brodsko-posavske županije”.  
Ur.broj:2178/03-02-16-3

Brodski Stupnik, 10. ožujka 2016. godineOPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA  KLASA:402-01/16-01/32
Nikola Medved, v.r.URBROJ:2178/03-02-16-2

Brodski Stupnik, 10. ožujka 2016. godine   

PREDSJEDNIK

Nikola Medved, v.r.
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17. II.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Strateškog 

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o programa su utvrditi razvojne ciljeve usmjerene 

zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, prema društveno – gospodarskom razvoju općine 

153/13 i 78/15), članka 23. stavka 3. Uredbe o Brodski Stupnik.

strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na 

okoliš („Narodne novine“, broj 64/08), te članka 42. Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strateškim 

Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik programom i programska polazišta su prije svega:

Brodsko-posavske županije“, broj 08/09 i 3/13) 

načelnik općine Brodski Stupnik, donosi · utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje 

s regionalnim i državnim prioritetima i Europskom 
ODLUKU strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što 

će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu 
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti razvojnih programa svih partnera u kojima su 

stratešku procjenu utjecaja Strategije razvoja zastupljene interesne skupine,
općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. 

do 2020. godine na okoliš · stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u 

svim društveno – gospodarskim područjima, a u 

cilju povećanja i optimalnog korištenja razvojnog 
I. potencijala,

Načelnik općine Brodski Stupnik donio je Odluku o · stvaranje podloge za pripremu i apliciranje 
započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe projekata prema fondovima Europske unije i drugim 
strateške procjene utjecaja Strategije razvoja općine fondovima,
Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 

2020.godine na okoliš, (KLASA: 023-01/15-01/29, · stvaranje podloge za razvoj koordinirane, 
URBROJ:2178/03-01-16-28, od 16. veljače 2016. 

sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, 
godine).

regionalnoj i državnoj razini s partnerima iz drugih 

jedinica lokalne i područne (regionalne) 
Prema Odluci o započinjanju postupka ocjene o 

samouprave iz Hrvatske i inozemstva, 
potrebi provedbe strateške procjene utjecaja 

Strategije razvoja općine Brodski Stupnik za 
· stvaranje uvjeta za razvoj sustava 

razdoblje od 2015. do 2020.godine na okoliš, u 
energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje 

suradnji s Upravnim odjelom za komunalno 
prirodnim resursima te zaštitu okoliša.

gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske 

županije.

III.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene, 

utvrđeno je da Strategije razvoja općine Brodski 
Nositelj izrade Strateškog programa je Općinsko 

Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020.godine (u 
vijeće općine Brodski Stupnik.

daljnjem tekstu: Strateški program) neće imati 

vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega 
Izrađivač prijedloga Strateškog programa je tvrtka 

se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku 
CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske 

procjenu utjecaja Strateškog programa na okoliš.
županije d.o.o., Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski 

Brod, OIB:09965011789, MB:3936538 kao stručno 

tijelo.
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IV. prema kojem se za Strategiju razvoja općine Brodski 

Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020.godine ne 

Predmetni postupak je proveden prema odredbama treba provesti strateška procjena utjecaja na 

Zakona o zaštiti okoliša, primjenom kriterija iz okoliš

priloga II. Uredbe o Strateškoj procjeni plana i · Hrvatske ceste, KLASA:351-03/16-01/11, 
programa na okoliš na obuhvat i druge značajke URBROJ:345-555/265/16-2 od 11.3.2016., 
Strateškog razvojnog programa, te temeljem zaprimljeno 15.03.2016., prema kojem se za 
pribavljenih mišljenja tijela i osoba određenih Strategiju razvoja općine Brodski Stupnik za 
posebnim propisom, sukladno čl. 21. st.3 i čl. 22. razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba 
navedene Uredbe. provesti strateška procjena utjecaja na okoliš

· Županijska uprava za ceste Brodsko-
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na posavske županije, KLASA:024-01/16-01/119, 
okoliš općina Brodski Stupnik je zatražila mišljenja URBROJ:2178/1-10-02-16-02 od 29.02.2016., 
tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima. zaprimljeno 01.03.2016., prema kojem se za 

Strategiju razvoja općine Brodski Stupnik za 
Zaprimljena su slijedeća zatražena mišljenja tijela razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba 
i/ili osoba: provesti strateška procjena utjecaja na okoliš

· Hrvatska elektroprivreda, Elektra 
· Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Slavonski Brod, Broj: 4010001/1452/16/TA, od 

Uprava za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/16- 26.2.2016. zaprimljeno 1.03.2016., prema kojem se 
39/31, URBROJ: 517-07-2-1-16-2, od 3.03.2016. za Strategiju razvoja općine Brodski Stupnik za 
zaprimljeno 11. 03. 2016., prema kojem je Strategije razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba 
razvoja općine Brodski Stupnik za razdoblje od provesti strateška procjena utjecaja na okoliš
2015. do 2020.godine prihvatljiv za ekološku · Brodsko-posavska županija, Upravni 
mrežu i da se za njega ne treba provesti strateška odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, 
procjena utjecaja na okoliš KLASA:351-02/16-01/05, URBROJ:2178/1-03-

· Ministarstvo unutarnjih poslova, 16-4 od 4.3.2016., zaprimljeno 9.03.2016., prema 
Policijska uprava Brodsko-posavska, Broj: 511-11- kojem se za Strategiju razvoja općine Brodski 
04-9/4-1894/1-16, OD 29.2.2016. zaprimljeno Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020.godine ne 
3.3.2016., prema kojem se za StrategijU razvoja treba provesti strateška procjena utjecaja na 
općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do okoliš
2020.godine ne treba provesti strateška procjena · Požeško-slavonska županija, Upravni 
utjecaja na okoliš odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, KLASA:351-

·  Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica 03/16-01/09, URBROJ:2177/1-06-06/12-16-2 od 
Nova Gradiška, URBROJ: NG-05-DJ-15-481/02, 9.3.2016., zaprimljeno 15.03.2016., prema kojem se 
od 26.2.2016. zaprimljeno 3.3.2016., prema kojem za Strategiju razvoja općine Brodski Stupnik za 
se za Strategiju razvoja općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba 
razdoblje od 2015. do 2020.godine  ne treba provesti strateška procjena utjecaja na okoliš
provesti strateška procjena utjecaja na okoliš · Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za 

·  Hrvatske željeznice, HŽ Infrastruktura, graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 
Broj:1271/16; 1.3.1. GI, od 21.3.2016., zaprimljeno KLASA:351-03/16-01/5, URBROJ:2178/01-10-
25.3.2016., prema kojem se za Strategiju razvoja 16-2 od 22.03.2016, zaprimljeno 25.03.2016., 
općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do prema kojem se za Strategiju razvoja općine Brodski 
2020.godine ne treba provesti strateška procjena Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020.godine ne 
utjecaja na okoliš treba provesti strateška procjena utjecaja na 

· Hrvatske autoceste, Broj:4211-700- okoliš
673/16 DŠ od 14.03.2016., zaprimljeno 23.3.2016., 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1123



· Grad Pleternica, KLASA:351-01/16- · Općina Čaglin, KLASA:022-01/16-01/80, 

01/4, URBROJ:2177/07-01-16-02 od 26.2.2016., URBROJ:2177/03-03/16-2 od 3.03.2016., 

zaprimljeno 01.03.2016., prema kojem se za zaprimljeno 07.03.2016., prema kojem se za 

Strategiju razvoja općine Brodski Stupnik za Strategiju razvoja općine Brodski Stupnik za 

razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba 

provesti strateška procjena utjecaja na okoliš provesti strateška procjena utjecaja na okoliš

· Općina Bebrina, KLASA:023-01/16-
Zatražena mišljenja tijela i/ili osoba koja se nisu 01/19, URBROJ:2178/02-01-16-2 od 03.03.2016., 
očitovala:zaprimljeno 9.03.2016., prema kojem se za 

Strategiju razvoja općine Brodski Stupnik za · Hrvatske vode, VGI Brodska Posavina, 

razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba Slavonski Brod, Potvrda primitka dostavljenog 

provesti strateška procjena utjecaja na okoliš zahtjeva 25.02.2016. (Povratnica-broj preporuke: 

326249297). · Općina Nova Kapela, KLASA:302-01/16-

01/01,  URBROJ:2178/20-01-01-16-2 od 

26.02.2016., zaprimljeno 01.03.2016., prema kojem 
V.se za Strategiju razvoja općine Brodski Stupnik za 

razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba 
O ovoj Odluci informirat će se javnost na provesti strateška procjena utjecaja na okoliš

način propisan odredbama Zakona o zaštiti okoliša i · Općina Oriovac, KLASA:023-01/16-
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 01/14, URBROJ:2178/10-04-15-2 od 26.02.2016., 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša zaprimljeno 01.03.2016., prema kojem se za 
(„Narodne novine“ br. 64/08).Strategiju razvoja općine Brodski Stupnik za 

razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba 

provesti strateška procjena utjecaja na okoliš
VI.· Općina Podcrkavlje, KLASA:023-01/16-

01/17, URBROJ:2178/13-02-16-2 od 26.02.2016., 
Ova odluka stupa na snagu danom zaprimljeno 1.03.2016.,prema kojem se za 

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Strategiju razvoja općine Brodski Stupnik za 
Brodsko-posavske županije“.razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba 

provesti strateška procjena utjecaja na okoliš
KLASA: 023-01/15-01/29· Općina Sibinj, KLASA:023-01/16-01/32, 
URBROJ: 2178/03-01-16-73

URBROJ:2178/08-03-16-2 od 25.02.2016., 
Brodski Stupnik,  26. travnja 2016.g.

zaprimljeno 26.02.2016., prema kojem se za 

Strategiju razvoja općine Brodski Stupnik za 
NAČELNIK 

razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba 
Petar Lovinčić, v.r.

provesti strateška procjena utjecaja na okoliš
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

10. II

Jedinstveni upravni odjel općine Gornja 

Na temelju članka 105. Zakona o Vrba provest će ovaj Zaključak.

prostornom uređenju ("NN" br. 135/13), članka 40. 

Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije" broj 09/09, 09/11. i V

03/13), općinski načelnik općine Gornja Vrba 

donosi Ovaj zaključak stupa na snagu danom 

donošenja.

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Konačnog prijedloga 2. izmjene VI

i dopune Prostornog plana uređenja općine 

Gornja Vrba Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u 

"Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije".

I.

Klasa  :  350-02/15-01/1

Prihvaćaju se: Nacrt konačnog prijedloga Urbroj: 2178/28-01-16/60

Plana, Izvješće o javnoj raspravi, mišljenja opisana U Gornjoj Vrbi, 8. 4. 2016. godine

u članku 101. Zakona o prostornom uređenju i 

utvrđuje Konačni prijedlog 2. izmjene i dopune Općinski načelnik

Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba. Ivan Vuleta, dipl.ing., v.r.

Konačni Prijedlog plana potrebno je 

dostaviti Zavodu za prostorno uređenje županije 

radi izdavanja mišljenja sukladno članku 107. 

Zakona o prostornom uređenju.
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OPĆINA  KLAKAR

9. 1. I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i Članak 1.

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, (1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 29. Statuta postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna 

općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni općine Klakar udrugama čije aktivnosti doprinose 

Statuta („Službeni vjesnik Brodsko – posavske zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i 

županije“ br. 12/09 i 6/13), a sukladno odredbama prioriteta definiranih strateškim i planskim 

Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj dokumentima općine Klakar

74/14), Zakona o financijskom poslovanju i (u daljnjem tekstu: Općina).

računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno (2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na 

Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i odnosu na druge organizacije civilnog društva 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i 

dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba druge neprofitne organizacije), kada su one, u skladu 

(“Narodne novine” broj 26/15), Općinsko vijeće s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u daljnjem 

općine Klakar, na svojoj 24. sjednici održanoj tekstu: natječaj) za financiranje programa/ 

19.travnja 2016.godine donosi: projekata/manifestacija prihvatljivi prijavitelji, 

odnosno partneri.

PRAVILNIK (3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na 

financiranje programa/projekata/ manifestacija 

o financiranju ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Općina.

programa/projekata/manifestacija od interesa (4) Iznosi i uvjeti dodjele financijskih sredstava, 

za opće dobro koje provode udruge sredstvima odnosno nefinancijske podrške bit će definirani od 

proračuna općine Klakar strane nadležnog tijela općine  kroz proračun i 

program javnih potreba.
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Članak 2. Pojmovi

(1) Ako posebnim propisom nije drugačije Članak 4. 

određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se 

udrugama odobravaju financijska sredstva (1) Aktivnostima od interesa za opće dobro smatraju 

proračuna općine za: se osobito aktivnosti koje pridonose:

· provedbu programa i projekata kojima se · zaštiti i promicanju ljudskih prava, zaštiti i 

ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i promicanju prava nacionalnih manjina, zaštiti i 

planskim dokumentima općine, promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s 

teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti · provedbu jednodnevnih i višednevnih 
i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv manifestacija, 
nasilja i diskriminacije, promicanju vrijednosti · provedbu programa javnih potreba na 
Domovinskog rata, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i području općine utvrđenih posebnim zakonom,
mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu, · obavljanje određene javne ovlasti na 
prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti, području općine povjerene posebnim zakonom,
razvoju demokratske političke kulture, zaštiti i · pružanje socijalnih usluga na području 
promicanju prava manjinskih društvenih skupina, 

općine temeljem posebnog propisa,
promicanju i razvoju volonterstva, socijalnim 

· sufinanciranje obveznog doprinosa 
uslugama i humanitarnoj djelatnosti, poticanju i 

korisnika financiranja za provedbu programa i 
razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti prava 

projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i 
potrošača, zaštiti okoliša i prirode i zaštiti i očuvanju 

inozemnih javnih izvora za udruge s područja 
kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne 

općine,
zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, zaštiti 

· podršku institucionalnom i organizacijskom zdravlja, razvoju i promicanju znanosti, 
razvoju udruge (potpore za redovan rad udruga obrazovanja, cjeloživotnog učenja, kulture i 
korisnika sredstava proračuna općine kojima se umjetnosti, tehničke i informatičke kulture, sporta, 
osigurava trajnost i stabilnost udruga koje su od dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja te 
posebnog značaja za Općinu), drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, 

· donacije i sponzorstva i odnosno po posebnim propisima o financiranju 
· druge oblike i namjene dodjele financijskih javnih potreba u određenom području mogu smatrati 

sredstava iz proračuna općine. djelovanjem od interesa za opće dobro.
(2) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način (2) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu 
se primjenjuju i kada se udrugama odobravaju izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz 
nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje 
nekretninama. fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

(3) Projektom se smatra skup aktivnosti koje su 
Članak 3. usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se 

ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti 
Financijska sredstva, odnosno nefinancijske ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane 
podrške se odobravaju i dodjeljuju udrugama koje troškove i resurse.
imaju registrirano sjedište na području općine i/ili (4) Jednodnevne i višednevne manifestacije su 
programe/projekte/manifestacije  od interesa za aktivnosti koje se provode s ciljem davanja dodatne 
opće dobro obavljaju u većoj mjeri na području ponude na području općine i razvoja općine 
općine. općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, 

socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.
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2. II. PREDUVJETI ZA FINANCIRANJE  (5) Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka većinom 

KOJE OSIGURAVA OPĆINA glasova svih članova biraju predsjednika 

Povjerenstva koji predstavlja Povjerenstvo, 

Definiranje prioritetnih područja financiranja potpisuje akte Povjerenstva, donosi odluku koje se 

prijave nakon ocjenjivanja propisanih uvjeta 

Članak 5. natječaja upućuju na daljnji postupak, o radu 

Povjerenstva izvještava načelnika, a za svoj rad je 

Nadležna tijela općine će, u postupku donošenja odgovoran Načelniku i Povjerenstvu.

proračuna općine, prije raspisivanja  natječaja za 

dodjelu financijskih sredstava udrugama, utvrditi 

prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni Članak 7.

postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim 

dokumentima, te će, u okviru svojih mogućnosti, u (1) Povjerenstvo za pripremu i provedbu 

proračunu općine osigurati financijska sredstva za natječaja i izravnu dodjelu financijskih 

njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama sredstava u svome radu: 

Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika. · predlaže prioritete, uvjete, kriterije i 

programska područja natječaja ili javnog poziva za 

financiranje programa/projekata/manifestacija 
Nadležnost i djelokrug udruga 

· predlaže natječajnu dokumentaciju
Članak 6. · prati tijek javnog objavljivanja i provedbe 

natječaja ili poziva za dodjelu financijskih sredstava 
(1) Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u programima/projektima/manifestacijama udruga,
postupcima dodjele sredstava za financiranje · komunicira pisanim putem s prijaviteljima u 
programa/projekata/manifestacija od interesa za 

svezi zahtjeva za dodatnim pojašnjenjima natječajne 
opće dobro nadležan je Jedinstveni upravni odjel 

dokumentacije, 
općine Klakar preko Povjerenstva za pripremu i 

· razmatra ocjene programa/ projekta/ 
provedbu natječaja i izravnu dodjelu financijskih 

manifestacije te prijedloge za financiranje na 
sredstava, te Povjerenstva za ocjenjivanje 

temelju kriterija iz natječaja
prijavljenih programa/projekata/manifestacija.

· u tv rđu je  i spun javan je  fo rma ln ih  (2) Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka su 
(administrativnih) uvjeta natječajanezavisna stručna tijela koja odlukom osniva i 

· temeljem provedene ocjene prijava, njihove članove imenuje Načelnik općine Klakar (u 
izrađuje privremenu rang-listu s popisom prijava, daljnjem tekstu: Načelnik). Prilikom donošenja 
dodijeljenim bodovima i maksimalnim iznosima Odluke o imenovanju članova Povjerenstva,  
koji se mogu dodijeliti tijekom provedbe programa/ Načelnik će voditi računa o njihovoj stručnosti, 
projekta/ manifestacija temeljem postupka kojeg poznavanju djelovanja i rada udruga u određenom 
provodi Povjerenstvo za ocjenjivanje, području, nepristranosti i spremnosti za stručno i 

· utvrđuje prijedlog odluke o financiranju objektivno ocjenjivanje.
programa/projekata/manifestacija udruga, (3) Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih 

· obavlja druge poslove i aktivnosti vezane uz programa/projekata/manifestacija (u daljnjem 
natječaj.tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje) iz stavka 1. 
(2) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i ovog članka broji tri člana koji se mogu imenovati iz 
izravnu dodjelu financijskih sredstava radi na reda zaposlenika općine i vijećnika Općinskog 
temelju Poslovnika povjerenstva za pripremu i vijeća, te vanjskih stručnih suradnika. 
provedbu natječaja i izravnu dodjelu financijskih (4) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i 
sredstava, čiji su članovi obvezni potpisati i Izjavu o izravnu dodjelu financijskih sredstava broji 3 člana 
nepristranosti i povjerljivosti.koje imenuje načelnik.
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Članak 8. manifestacija iz svog djelokruga.

(2) Općina će, prije objave natječaja, izraditi obrasce 

(1) Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge 

stručno procjenjivačko tijelo. prijavljivati svoje programe/projekte/manifestacije.  

(2) Povjerenstvo za ocjenjivanje u svome radu: (3) Općina će pri financiranju programa/ projekata/ 

manifestacija primjenjivati osnovne standarde · ocjenjuje prijave koje su ispunile propisane 
planiranja i provedbe financiranja, odnosno (administrativne) uvjete natječaja ili javnog poziva 
praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, sukladno kriterijima koji su propisani Uputama za 
definirane Uredbom.prijavitelje javnog natječaja 

· izrađuje prijedloge za odobravanje 

financijskih sredstava za programe/ projekte/ 
3. III. MJERILA ZA FINANCIRANJE, manifestacije 
KRITERIJI ODABIRA I POSTUPCI (3) Povjerenstvo za ocjenjivanje radi na temelju 
FINANCIRANJA I UGOVARANJAPoslovnika povjerenstva za ocjenjivanje, a obvezni 

su potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti 
Članak 11.iz članka 27. stavka 3. Uredbe. 

Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje 

programa/projekata/manifestacija odnosno Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti 
dodjeljivati nefinancijske podrške udrugama, za provedbu natječaja
potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

· su upisani u odgovarajuće Registre;Članak 9.

· su registrirani kao udruge, zaklade, 

Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha 

sredstava planiranih u proračunu općine, namijenjen nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga 

za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu društva);

putem natječaja udrugama, Općina će unaprijed · su se svojim statutom opredijelili za 
predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet 
sredstava po objavljenom natječaju, koji obuhvaća: financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji 

· ukupan iznos raspoloživih sredstava, nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

· iznose predviđene za pojedina programska · program/projekt/manifestacija koji prijave 

područja ako će se natječaji raspisivati za više na javni natječaj općine, bude ocijenjen kao 

programskih područja, značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za 

zadovoljenje javnih potreba općine definiranih · najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora 
razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno o dodjeli financijskih sredstava i 
uvjetima svakog pojedinog natječaja;· očekivani broj financijskih potpora koje će 

· imaju sjedište na području općine i/ili biti odobrene korisnicima za provedbu programa/ 
provode program/projekt/manifestaciju na području projekata/manifestacija u okviru pojedinog 
općine;natječaja. 

· su uredno ispunili obveze iz svih prethodno 

sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna 

Članak 10. općine i drugih javnih izvora;

· nemaju dugovanja s osnove plaćanja 
(1) Općina će osigurati organizacijske kapacitete i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 
ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom 
financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i proračunu i proračunu općine;
vrednovanja rezultata  programa/ projekata/ · se protiv Korisnika, odnosno osobe 
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ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/ 5. IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I 

projekta/ manifestacije ne vodi kazneni postupak i UGOVARANJA

nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena 

djela definirana Uredbom; Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja 

natječaja· općim aktom imaju uspostavljen model 

dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način 
Članak 14.sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju 

javnim sredstvima;
(1) Jedinstveni upravni odjel općine Klakar će, u · javno objavljuju programska i financijska 
roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice 
kalendarsku godinu, izraditi i na službenim udruge ili drugi prikladan način);
stranicama općine objaviti godišnji plan · imaju odgovarajuće pravne, financijske i 
raspisivanja javnih natječaja i drugih poziva za operativne kapacitete za provedbu programa/ 
financiranje svih oblika programa/ projekata/ projekta/manifestacije
manifestacija od interesa za opće dobro koje · uredno predaju sva izvješća općini.
provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan  

natječaja), kao najavu javnih natječaja i drugih 

programa/projekata/manifestacija udruga, koje 
Članak 12.

planira provesti tijekom razdoblja provedbe 

programa/projekta/manifestacija definiranog 
Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika, općina 

ugovorom, a najdulje do 12 mjeseci.
može natječajem propisati i dodatne uvjete koje 

(2) Godišnji plan natječaja sadrži podatke o 
trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja 

davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i 
prednosti u financiranju, kao što su:

planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom 
· primjena sustava osiguranja kvalitete 

iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava 
djelovanja u neprofitnim organizacijama;

namijenjenom za financiranje pojedinog 
· uključenost volonterskog rada, posebice programa/projekta/manifestacije, očekivanom 
mladih koji na taj način stječu znanja i vještine broju programa/projekata/manifestacija koji će se 
potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno ugovoriti za financiranje i eventualno druge 
sudjelovanje u demokratskome društvu; podatke.
· umrežavanje i povezivanje sa srodnim  
udrugama,  ostvarivanje međusektorskog 

partnerstva udruga s predstavnicima javnog i Javni natječaj
poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za 

razvoj lokalne zajednice i dr. Članak 15.

(1) Financiranje svih programa/ projekata/ 
Članak 13. manifestacija od interesa za opće dobro koje 

provode udruge provodi se putem javnog natječaja 
(1) U skladu s odredbama ovog Pravilnika općina ili javnog poziva čime se osigurava transparentnost 
neće financirati programe/projekte/manifestacije dodjele f inancijskih sredstava,  odnosno 
udruga koji ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim nefinancijske podrške i omogućava dobivanje što 
Pravilnikom, odnosno natječajem. većeg broja prijava i odabir najkvalitetnijih 
(2) Općina neće iz svog proračuna financirati programa/projekata/manifestacija, a šira javnost se 
aktivnosti udruga koje se sukladno pozitivnim obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.
propisima smatraju gospodarskom djelatnošću. (2) Natječaj iz stavka 1. ovog članka raspisuje 
4. Načelnik.
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Izravna dodjela financijskih sredstava (2) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i 

izravnu dodjelu financijskih sredstava ima tri člana 

Članak 16. koja imenuje Načelnik.

(3) O zahtjevu potencijalnog korisnika podrške, 

Financijska sredstva proračuna općine dodjeljuju se Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i 

bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo izravnu dodjelu financijskih sredstava daje svoje 

u iznimnim slučajevima: mišljenje Općinskom Načelniku koji temeljem toga 

donosi Odluku o izravnoj dodjeli financijskih · kada nepredviđeni događaji obvezuju 
sredstava.davatelja financijskih sredstava da u suradnji s 
(4) Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije 
pozitivnih propisa se na odgovarajući način moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i 
primjenjuju i u slučajevima kada se financijska problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom 
sredstva proračuna općine dodjeljuju bez financijskih sredstava,
raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva.· kada se financijska sredstva dodjeljuju 

udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu 

nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog 
Dokumentacija za provedbu natječajapodručja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, 

ili je udruga jedina organizacija operativno 
Članak 18.sposobna za rad na području djelovanja i/ili 

zemljopisnom području na kojem se financirane 
(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja (u aktivnosti provode,
daljnjem tekstu: natječajna dokumentacija), na · kada se financijska sredstva dodjeljuju 
prijedlog Povjerenstva za pripremu i provedbu udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom  ili 
natječaja i izravnu dodjelu financijskih sredstava, aktom dodijeljene određene javne ovlasti 
utvrđuje Načelnik općine u okviru javnog natječaja/ · kada se prema mišljenju Povjerenstva za 
p o z i v a  z a  f i n a n c i r a n j e  p r o g r a m a /  

pripremu i provedbu natječaja i izravnu dodjelu 
projekata/manifestacija koje u određenom području 

financijskih sredstava, u čijem radu sudjeluju 
provode udruge.

predstavnici općine, dodjeljuju financijska sredstva 
(2) Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:

do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih 
1. tekst natječaja,

razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu 
2. upute za prijavitelje,

udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava 
3. obrasce za prijavu programa/ projekta/ 

iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u 
manifestacije: 

proračunu za financiranje svih programa/ projekata/ 
a. obrazac opisa programa/ 

manifestacija udruga.
projekta/ manifestacije

b. obrazac proračuna programa/ 

projekta/ manifestacije
Članak 17.

4. popis priloga koji se prilažu prijavi 

5. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti 
(1) U slučajevima kada se financijska sredstva 

programa/projekta/manifestacije
dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili 

6. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog 
javnog poziva, Općina i Korisnik sredstava dužni su 

financiranja
sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim 

7. obrazac ugovora o financiranju programa/ 
će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti 

projekta/ manifestacije
sredstva proračuna općine utrošiti te poštivati 

8. obrasce za izvještavanje: 
osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje 

a. obrazac opisnog izvještaja 
financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje 

provedbe programa/ projekata/manifestacija
financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

b. obrazac financijskog izvještaja 
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provedbe programa/projekta/manifestacije šalju u papirnatom i elektroničkom obliku.

(3) Kao prilog financijskom planu mogu se zatražiti (3) Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne 

dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe 

izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te 

procjene troškova i sl.), što će biti utvrđeno svakim ovjerene službenim pečatom organizacije.

zasebnim natječajem. (4) Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku 

šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno 

(predaja na urudžbeni zapisnik), uz napomenu (npr. 

Članak 19. naziv natječaja), dok se dokumentacija u 

elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili 

Ovisno o vrsti natječaja, Povjerenstvo za pripremu i USB-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

provedbu natječaja i izravnu dodjelu financijskih 

sredstava može predložiti, a Načelnik općine 

utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu Objava natječaja

programa/projekata/manifestacija čine i:

1. obrazac izjave o partnerstvu, kada je Članak 22.

primjenjivo

2. obrazac životopisa voditelja programa/ N a t j e č a j  s  c j e l o k u p n o m  n a t j e č a j n o m  

projekta/manifestacije dokumentacijom objavljuje se na službenim 

3. obrazac izjave o programima/ projektima/ stranicama općine i informacija o natječaju na 

manifestacijama udruge financiranim iz javnih  mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade  

izvora Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom 

4. obrazac izjave izvoditelja aktivnosti natječaju može se objaviti i u dnevnim glasilima, na 

naveden u opisu programskih ili projektnih društvenim mrežama ili se o tome javnost može 

aktivnosti, odnosno manifestacije da je upoznat s obavijestiti putem tiskovne konferencije koju 

programom/projektom/manifestacijom i svojim organizira Jedinstveni upravni odjel općine koji 

sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo raspisuje natječaj kao i slanjem elektroničke pošte 

5. druga dokumentacija utvrđena svakim na odgovarajuće adrese.

zasebnim natječajem

Članak 20. Rokovi za provedbu natječaja

Raspisivanje natječaja i pripremu natječajne Članak 23.

dokumentacije za svaki natječaj provodi Jedinstveni 

upravni odjel općine Klakar putem Povjerenstva za (1) Natječaj za podnošenje prijedloga programa/ 

pripremu i provedbu natječaja i izravnu dodjelu projekata/manifestacija biti će otvoren najmanje 30 

financijskih sredstava, sukladno odredbama ovog dana od datuma objave.

Pravilnika i Pravilnika o unutarnjem redu općine. (2) Ocjenjivanje prijavljenih programa/ projekata/ 

manifestacija do donošenja odluke o financiranju 

programa/projekta/manifestacije i vrijeme 

Članak 21. potpisivanja ugovora s udrugama čiji su 

programi/projekti/manifestacije prihvaćeni za 

(1) Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i financiranje mora biti dovršeno u roku od 120 dana, 

sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava 

ovoga Pravilnika. programa/projekta/manifestacije.

(2) Obrasci koji su sastavni dio natječajne 

dokumentacije se popunjavaju putem računala te 
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Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja 

propisanih uvjeta natječaja.

Članak 24.

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, Članak 27.

Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i 

izravnu dodjelu financijskih sredstava Jedinstvenog (1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga 

upravnog odjela općine pristupit će postupku ocjene neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici 

ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta moraju biti obaviještene u roku od najviše osam 

natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog dana od dana donošenja odluke, nakon čega mogu u 

Pravilnika. narednih osam dana od dana prijema obavijesti, 

podnijeti prigovor Načelniku općine koji će u roku 

od osam dana od primitka prigovora odlučiti o 

Članak 25. istome.

(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane 

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta Načelnika općine, prijava će biti upućena u daljnju 

natječaja  se: proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora 

prijava će biti odbijena.

(3) Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke.· utvrđuje je li prijava zaprimljena u 

zatvorenoj omotnici,

· utvrđuje da li je prijava dostavljena na pravi 
Kriteriji za ocjenu javni poziv/natječaj,

programa/projekta/manifestacije· utvrđuje da li je prijava dostavljena u 

zadanom roku, 
Članak 28.· utvrđuje je li prijava dostavljena u 

papirnatom i elektroničkom obliku
(1) Nakon administrativne kontrole svih prijava i 

· utvrđuje da li su dostavljeni, potpisani i 
zahtjeva vrši se njihovo bodovanje. Općina Klakar 

ovjereni svi obavezni obrasci, 
će prijavljene programe/projekte/manifestacije 

· utvrđuje je li napisana na hrvatskom jeziku i vrednovati temeljem sljedećih kriterija: relevantnost 
ispunjena na računalu programa/projekta/manifestacije, provedbeni 

· utvrđuje da li je zatraženi iznos sredstava kapaciteti prijavitelja, odnos troškova i očekivanih 
unutar financijskih pragova, rezultata, utjecaj na razvoj lokalne zajednice, 

· utvrđuje da li je lokacija provedbe umrežavanje, partnerstvo i volonterstvo, vidljivost 
programa/projekta/manifestacije prihvatljiva, programa/projekta/manifestacije i ostalih kriterija.

· utvrđuje da li su prijavitelj i partner Općina će svakim pojedinim javnim natječajem/ 
prihvatljivi pozivom točno definirati kriterije za svako zasebno 

područje financiranja s određenim brojem bodova · utvrđuje jesu li ispunjeni i drugi formalni 
za svaki od kriterija.uvjeti utvrđeni javnim pozivom/natječajem.
(2) Za svaki od propisanih kriterija, za koji je to 

moguće, podnositelj zahtjeva uz prijavu na javni 

natječaj dostavlja i odgovarajuće dokaze Članak 26.
(primjerice: izvadak iz odgovarajućeg registra sa 

podacima o sjedištu, datumu osnivanja, broju Nakon ocjene ispunjavanja propisanih uvjeta 
članova i sl.).natječaja, predsjednik/ca Povjerenstva  za pripremu 
(3) Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka i provedbu natječaja i izravnu dodjelu financijskih 
protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i sredstava donosi odluku koje se prijave upućuju u 
voditelja programa/projekta/manifestacije daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a 
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prijavitelj dostavlja prije potpisivanja ugovora te za odobravanje financijskih sredstava za 

isto ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana programe/projekte/manifestacije o kojem, 

potpisivanja ugovora. Potvrda o nepostojanju uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje načelnik.

poreznog duga dostavlja se prije potpisivanja 

ugovora te ista ne smije biti starija od 30 dana od 

dana potpisivanja ugovora. Članak 30.

(4) Povjerenstvo za ocjenjivanje može izvršiti 

provjeru podataka uvidom u dokumentaciju (1) Nakon donošenja odluke o programima/ 

podnositelja zahtjeva. projektima/ manifestacijama kojima su odobrena 

(5)  Podnositelj zahtjeva kod podnošenja prijave financijska sredstva, Općina će javno objaviti 

dokaze prema kojima se vrši bodovanje prilaže rezultate natječaja s podacima o udrugama, 

prema stanju na dan 31.12. godine koja prethodi programima/projektima/manifestacijama kojima su 

godini za koju se prijava za financiranje podnosi. odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava 

(6) Broj bodova za pojedinog Korisnika financiranja financiranja.

izračunava se na način da svaku prijavu ocjenjuju (2) Općina će, u roku od 8 dana od donošenja odluke 

minimalno 2 člana Povjerenstva za ocjenjivanje, u o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge 

skladu s ovim Pravilnikom, zatim se zbroje ocjene čiji programi/projekti/manifestacije nisu prihvaćeni 

članova Povjerenstva za ocjenjivanje  te se podijele za financiranje o razlozima nefinanciranja njihova 

sa ukupnim brojem članova Povjerenstva za programa/projekta/manifestacije uz navođenje 

ocjenjivanje koji su tu prijavu ocjenjivali, i na taj ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama 

način se dobije konačna prosječna ocjena koja ocjenjivanja.

predstavlja ukupno ostvareni broj bodova.

(7) Temeljem provedene procjene prijava koje su 

zadovoljile propisane uvjete natječaja/poziva, Članak 31.

Povjerenstvo za ocjenjivanje će uputiti odabrane i 

odbačene programe/projekte/manifestacije u Udrugama kojima nisu odobrena financijska 

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

od dana primitka pisane obavijesti o  rezultatima 

natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog 

Ocjenjivanje prijavljenih programa/projekta/manifestacije uz pravo općine da 

programa/projekata/manifestacija i javna objava zaštiti tajnost podataka o osobama koje su 

rezultata ocjenjivale program/projekt/manifestaciju.

Članak 29.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih 

(1) Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i sredstava

ocjenjuje prijave koje su ispunile propisane uvjete 

natječaja sukladno kriterijima koji su propisani Članak 32.

uputama za prijavitelje. 

(2) Na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova, (1) Općina će udrugama koje su nezadovoljne 

Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti 

izravnu dodjelu financijskih sredstva sastavlja rang pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u 

listu odabranih programa/projekata/manifestacija samom tekstu natječaja. 

za dodjelu financijskih sredstava, čiji ukupan (2) Prigovor se može podnijeti isključivo na 

zatraženi iznos ne premašuje ukupni planirani iznos natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog 

natječaja, te upućuje prijedlog načelniku. kriterija, ukoliko udruga smatra da je u prijavi 

(3) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i dostavila dovoljno argumenata za drugačije 

izravnu dodjelu financijskih sredstva daje prijedlog bodovanje.
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(3) Prigovor se ne može podnijeti na odluku o na ugovore o dodjeli financijskih sredstava 

neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih udrugama iz javnih izvora za program/ 

sredstava. projekt/manifestaciju te posebni dio ugovora uredit 

(4) Prigovori se podnose u pisanom obliku će se temeljem odredbi Uredbe i drugih pozitivnih 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar roku propisa Republike Hrvatske i općine Klakar.

od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o (3) Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o 

rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 

uzimajući u obzir sve činjenice donosi Načelnik. udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza 

Ukoliko se prigovor prihvati, provodi se ponovna dostavljanja podataka i financijskih i opisnih 

procjena, u protivnom odluka Načelnika je konačna. izvještaja,  odgovornost,  sukob interesa,  

(5 ) Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/ 

dana od dana primitka prigovora. korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje 

(6) Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke. programa/projekta/manifestacije, izmjene i dopune 

ugovora, prijenos prava, provedbeni rok programa/ 

projekta/manifestacije, produženje, odgađanje, viša 

Sklapanje ugovora o financiranju sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje 

programa/projekata/manifestacija sporova, opravdani troškovi, plaćanje i kamata na 

zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske 

Članak 33. provjere, konačni iznos financiranja od strane 

davatelja financijskih sredstava, te povrat sredstava i 

(1) Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata 

financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške sredstava u slučaju nevraćanja neutrošenih ili 

(u daljnjem tekstu: Korisnici) općina će potpisati nenamjenski utrošenih sredstava.

ugovor o financiranju programa/ projekta/ (4) Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog 

manifestacije najkasnije 30 dana od dana donošenja ugovora kao što su ugovorne strane, naziv 

odluke o financiranju i odrediti dinamiku isplate programa/  projekta/manifestaci je ,  iznos 

ostvarene podrške, dinamiku izvještavanja prema financiranja,  rokovi provedbe i slično.

općini, dostave dokaza o provedenim aktivnostima i 

plaćanju pojedinačnih troškova.

(2) Prije konačnog potpisivanja ugovora, davatelj Praćenje provedbe odobrenih i financiranih 

financijskih sredstava može tražiti reviziju programa/projekata/manifestacija i  vrednovanje 

proračuna i pregovarati o stavkama proračuna provedenih natječaja

programa/projekta/manifestacije i aktivnostima u 

opisnom dijelu programa/projekta/manifestacije Članak 35.

koje treba izmijeniti. Postupak je potrebno  okončati 

prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci (1) Općina će u suradnji s korisnikom financiranja, s 

prijave postaju sastavni dio ugovora. ciljem poštivanja načela transparentnosti trošenja 

(3) Prilikom pregovaranja općina će prioritet proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata 

financiranja staviti na aktivnosti koje će učinkovitije za uložena sredstva, pratiti provedbu financiranih 

ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata programa/projekata/manifestacija udruga, sukladno 

općine. Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj 

odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i 

računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, 

Članak 34. ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.

(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju (2) Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski 

biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog odnos između davatelja financijskih sredstava i 

natječaja, i posebnog dijela. udruge kao provoditelja programa/ projekta/ 

(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose manifestacije, a na temelju praćenja i vrednovanja 
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rezultata pojedinačnih programa /projekata/ se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više 

manifestacija,  u cilju utvrđivanja učinkovitosti različitih izvora. 

ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj 

zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući 6. V.  PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, 

provedbi potpore, Općina će vrednovati rezultate i MODELI FINANCIRANJA I UDIO 

učinke cjelokupnog javnog natječaja ili javnog SUFINANCIRANJA

poziva i planirati buduće aktivnosti u pojedinom 

prioritetnom području financiranja. Članak 38.

(3) Praćenje se može vršiti na dva načina: 

odobravanjem opisnih i financijskih izvješća (1) Odobrena financijska sredstva i nefinancijske 

korisnika sredstava te terenskim posjetom od strane potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za 

službenika Jedinstvenog upravnog odjela općine realizaciju aktivnosti programa/ projekata/ 

Klakar, u dogovoru s korisnikom sredstava. manifestacija utvrđenih Proračunom i Ugovorom. 

Terenski posjeti obvezni su za sve programe i (2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su 

projekte čije je razdoblje provedbe najmanje godinu korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i 

dana i čija vrijednost premašuje 100.000 kuna. opravdanih troškova u realizaciji programa/ 

projekata/manifestacija utvrđenih ugovorom.

Članak 36.

(1) Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na Prihvatljivi troškovi

propisanim obrascima i u propisanim rokovima su 

opisno i financijsko izvješće u rokovima Članak 39.

definiranim Ugovorom.

(2) Izvješća se podnose na za to definiranim Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao 

obrascima. korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve 

(3) Uz opisna izvješća mogu se dostaviti popratni sljedeće kriterije:

materijali kao što su isječci iz novina, izrađeni · nastali su za vrijeme razdoblja provedbe 
materijali, potpisne liste sudionika, video zapisi, programa/projekata/manifestacija u skladu s 
fotografije i dr. ugovorom. 
(4) U financijskom izvještaju navode se cjelokupni · moraju biti  navedeni u ukupnom 
troškovi programa/projekta/manifestacije, neovisno predviđenom proračunu programa/ projekta/ 
o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se manifestacije
dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz · nužni su za provođenje programa/projekta/ 
sredstava općine (preslike računa, ugovora o djelu ili manifestacije koji je predmetom dodjele 
ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) financijskih sredstava,
te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o · mogu biti identificirani i provjereni te su 
prijenosu ili izvoda sa žiro računa i drugo.)

računovodstveno evidentirani kod korisnika 

financiranja prema važećim propisima o 

računovodstvu neprofitnih organizacija,
Zabrana dvostrukog financiranja

· trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni 

sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, 
Članak 37.

osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Općina neće financirati programe/ projekte/ 

manifestacije koje se već financiraju iz nekog 
Članak 40.

javnog izvora i po posebnim propisima - kada je u 

pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom 
(1) U skladu s opravdanim troškovima iz 

području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako 
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prethodnog članka opravdanim se smatraju sljedeći izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko drugačije 

izravni troškovi korisnika financiranja: nije navedeno u ugovoru o dodjeli financijskih 

sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao · troškovi zaposlenika angažiranih na 
sufinanciranje od strane udruge.  programu/projektu/manifestaciji koji odgovaraju 
(2) Troškovi zaposlenika koji rade na programu/ stvarnim izdacima za plaće te porezima i 
projektu/manifestaciji ne predstavljaju doprinos u doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim 
naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u uz plaće i naknade, sukladno odredbama ovog 
proračunu programa/projekata/ manifestacija ili Pravilnika i Uredbe, 
kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri. Ukoliko · putni troškovi i troškovi dnevnica za 
opis programa/projekata/ manifestacija predviđa zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u 
doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju programu/projektu/manifestaciji, pod uvjetom da su 
osigurati.u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade 

za korisnike koji se financiraju iz sredstava 

državnog proračuna, 
Članak 42.· troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s 

tržišnim cijenama, 
(1) Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i · troškovi materijala pod uvjetom da su u 
ugovorom, doprinos rada volontera može biti 

skladu s tržišnim cijenama, 
priznat kao oblik sufinanciranja. 

· drugi troškovi koji izravno proistječu iz 
(2) Ako nije drugačije izračunata vrijednost 

programa/projekta/manifestacije. 
pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada 

(2) Točan iznos prihvatljivih pojedinih izravnih 
određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne 

troškova, utvrdit će se  ugovorom sa svim 
prijavitelje programa/projekta/manifestacije u 

korisnicima financiranja.
iznosu definiranom Zakonom o volonterstvu. 

(3) Osim izravnih, korisniku sredstava se može 

odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova 

kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan 
Neprihvatljivi troškovi

inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi 

koji nisu povezani s provedbom programa, u 
Članak 43.

maksimalnom iznosu do 25% ukupno odobrenog 

iznosa financiranja.
Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa 

(4) Iznimno, javnim pozivom/natječajem može se 
smatraju se:

definirati da su prihvatljivi troškovi i oni troškovi 
· dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili 

koji su nastali prije raspisivanja javnog 
dugova;

poziva/natječaja, ukoliko se radi o programima/ 
· dospjele kamate;projektima/manifestacijama koji se izvode prije 
· stavke koje se već financiraju iz javnih potpisivanja ugovora. 

izvora;(5) U slučaju iz prethodnog stavka, općina će s 
· kupovina zemljišta ili građevina, osim kada korisnikom financiranja zaključiti ugovor o 

je to nužno za izravno provođenje programa/ privremenom financiranju, koji će biti važeći do 
projekta/ manifestacije, kada se vlasništvo mora sklapanja ugovora za tekuću godinu.
prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po 

završetku programa/projekta/manifestacije;

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi · gubici na tečajnim razlikama;

· zajmovi trećim stranama;
Članak 41. · drugi troškovi definirani svakim zasebnim 

natječajem.
(1) Doprinosi u naravi ne predstavljaju stvarne 
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Modeli plaćanja odluku donosi Načelnik, sukladno podnesenim 

izvješćima, a u skladu s odredbama Uredbe i ovog 

Članak 44. Pravilnika.

(5) Korisnici višegodišnjeg financiranja  mogu se u 

(1) Općina će svakim pojedinačnim natječajem razdoblju trajanja financiranja javiti na druge 

definirati model, odnosno načine i postupke natječaje i pozive općine isključivo kroz predlaganje 

plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog drugih programa/projekata/manifestacija u tom i 

Pravilnika. ostalim programskim područjima.

(2) U slučaju da Općini niti jedan od Uredbom 

predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, 

može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba Članak 47.

primjera mora biti istaknut u javnom pozivu ili 

natječaju. Visina sredstava koje će svaki korisnik financijskih 

sredstava ostvariti iz proračuna općine bit će 

definirana kroz proceduru propisanu ovim 

Udio sufinanciranja programa ili projekta Pravilnikom, u skladu s Kriterijima za svako 

pojedino područje raspisano javnim pozivom ili 

Članak 45. javnim natječajem.

Općina će svakim pojedinačnim natječajem 8. VII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA  

definirati obvezu i postotak sufinanciranja provedbe AKTIVNOSTI 

programa/projekata/manifestacija od strane PROGRAMA/PROJEKTA/MANIFESTACIJE, 

korisnika financiranja. KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I 

POVRAT SREDSTAVA

7. VI. VRIJEME TRAJANJA 

FINANCIRANJA Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od 

strane korisnika financiranja

Članak 46.

Članak 48.

(1) Sva financijska sredstva koje općina dodjeljuje 

putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti (1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne 

koje će se provoditi u razdoblju do 12 mjeseci od i redovite evidencije vezane uz provođenje 

sklapanja ugovora osim  višegodišnjeg financiranja programa/projekta/manifestacije koristeći 

koje se odobrava na rok do četiri (4) godine, što će se odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno o 

definirati samim natječajem. propis ima o  računovodstvu neprof i tn ih  

(2) Višegodišnje financiranje iz stavka 1. ovog organizacija. 

članka ugovara se na godišnjoj razini, s propisanim (2) Računi i troškovi vezani uz program/ projekt/ 

programskim i financijskim vrednovanjem manifestaciju moraju biti lako prepoznatljivi i 

korištenja financijske potpore općine u prethodnom provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem 

vremenskom razdoblju. odvojenih računa za dani program/ projekt/ 

(3) Korisnici kojima općina odobri višegodišnja manifestaciju ili osigurati da se troškovi vezani uz 

financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu program/projekt/manifestaciju mogu lako 

tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i 

istekne  prethodna višegodišnja potpora općine. knjigovodstvenih sustava udruge. 

(4) Nastavak financiranja višegodišnjih programa i 

iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima 

praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u 

okviru tog programa u tekućoj godini, o čemu 
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Članak 49. udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, 

platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih 

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti relevantnih računovodstvenih podataka;

davatelju financijskih sredstava, inspektorima · dokaze o postupcima nabave poput 
proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika 
vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno natječaja i izvještaja o procjenama;
Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili · dokaze o obvezama poput ugovora i drugih 
putem kontrola na licu mjesta, provođenje obvezujućih dokumenata;
programa/projekata/manifestacija i po potrebi · dokaze o isporučenim uslugama, poput 
izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih 
račune, računovodstvene dokumente i sve ostale karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o 
dokumente relevantne za financiranje programa/ sudjelovanju na seminarima, konferencijama i 
projekta/manifestacije i u razdoblju od sedam tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i 
godina nakon završne isplate. dobivene materijale, potvrde,), itd.;

· dokaze o primitku roba, poput potvrda o 

isporučenoj robi dobavljača;
Članak 50.

· dokaze o završetku radova, poput potvrda o 

prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;
Korisnik financiranja je obvezan dopustiti 

· dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima 
· dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta 

potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima 
plaćanju podugovarača,sadržanim u važećim propisima za zaštitu 

· za  troškove goriva  sažeti prikaz prijeđene financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara 
kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će 
vozila, troškove goriva i održavanja;omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili 

· evidenciju o zaposlenicima i njihovim predstavnicima davatelja financijskih sredstava, 
plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim 
za zaposlenike koji su angažirani na temelju revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno 
ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o Uredbi mjestima i lokacijama na kojima se provodi 
primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano program/projekt/manifestacija uključujući 
po stavkama bruto primanja, naknada za njegovim informatičkim sustavima te svim 
zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i dokumentima i bazama podataka vezanim uz 
neto primanjatehničko i financijsko upravljanje programom/ 

projektom/ manifestacijom te poduzeti sve mjere da · druge dokumente i dokaze koje zatraži 
olakša njihov rad. nadzor, a odnose se na provedbu programa/ projekta/ 

manifestacije

Članak 51.

Konačan iznos financiranja od strane općine
Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, 

dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati Članak 52.
na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

(1) Konačan iznos sredstava koji općina treba · popis članova i podatke o uplaćenim 
isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od članarinama;
najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u · računovodstvenu evidenciju (kompjuterski 
ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava 
premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u 
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obrascu proračuna programa/  projekta /  9. VIII.  ZAVRŠNE ODREDBE

manifestacije.

Članak 56.

Povrat sredstava Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u 

izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, 
Članak 53. koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu 

političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti 
Općina će od Korisnika financiranja u pisanom prikupljati financijska sredstva za financiranje 
obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve 
odobrenog programa/projekta/manifestacije u vrijeme trajanja ugovora.
slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja: 

· n i j e  r e a l i z i r a o  p r o g r a m / p r o j e k t /  

manifestaciju utvrđen proračunom i ugovorom, Članak 57.

· nije utrošio sva odobrena sredstva,
Odredbe natječajne dokumentacije vezane za · sredstva nije koristio namjenski,
financiranje udruga sredstvima proračuna općina · iz neopravdanih razloga nije podnio 
koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u izvješće u propisanom roku.
suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i 

Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su 

ih definirale odredbe tih akata.Članak 54.

(1) Korisnik financiranja će općini, najkasnije u 
Članak 58.roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno 

uputama davatelja financijskih sredstava da to učini 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te 
županije“.nenamjenski utrošena sredstva.

(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je 
KLASA: 021-05/16-02/7utvrdila općina, općina će povećati dospjele iznose 
URBROJ: 2178/07-02-16-1dodavanjem zatezne kamate.
Klakar, 19. travnja 2016. god.(3) Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju 

financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim 
PREDSJEDNIK potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema 

OPĆINSKOG VIJEĆAopćini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka 
Vinko Lucić, v.r.da se dogovore o plaćanju u ratama. 

Članak 55.

(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati 

sredstava općini, općina će donijeti odluku da 

prijave koje na natječaj pristignu od strane tog 

prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u 

razmatranje.  

(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta 

u natječaju.
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OPĆINA  PODCRKAVLJE

10. 2. Cesta "Stari kindrovački put" kojoj pripada 

k.č.br. 598/ u k.o. Grabarje Brodsko.

Na temelju članka 101. Zakona o cestama 

(NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Članak 2.

članka 47. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 4/13), Ova Odluka stupa na snagu danom 

općinski načelnik općine Podcrkavlje donosi donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije".

ODLUKU

OPĆINSKI NAČELNIK

o razvrstavanju cesta u naselju Grabarje, OPĆINE PODCRKAVLJE

općina Podcrkavlje

Klasa  : 340-01/16-01/2

Urbroj: 2178/13-02-16-3

Članak 1. Podcrkavlje, 12. travnja 2016.

Ovom Odlukom u nerazvrstane ceste Načelnjik

razvrstavaju se slijedeće ceste u naselju Grabarje: Tomislav Trtanj, v.r.

1. Cesta "Gornji ili Pački put" kojoj pripada 

k.č.br. 600/5 u k.o. Grabarje Brodsko
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OPĆINA  SIKIREVCI

24. II.

Danom Imenovanja za zamjenika 

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o zapovjednika DVD-a Jaruge  Ivana Jakića iz Jaruga 

vatrogastvu ("Narodne novine" broj 139/04- prestaje dužnost Ivanu Brendiću iz Jaruga.

pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) i članka 47. Statuta 

općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" broj 3/13.), Općinski načelnik  III.

općine Sikirevci 05. travnja 2016. godine donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

ODLUKU "Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", a bit 

će objavljena i na web stranici općine Sikirevci 

o potvrđivanju imenovanju zamjenika www.opcina-sikirevci.hr.

zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Jaruge OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINA SIKIREVCI

I. KLASA: 810-01/16-01/4

URBROJ:2178/26-01/16-01

Potvrđujem imenovanje Ivana Jakića, OIB: Sikirevci, 05.04.2016.

04179192441,  rođ. 04.07.1956.god. iz Jaruga, ul. 

Miše Joskića broj 48. za Zamjenika zapovjednika Općinski Načelnik:

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jaruge, na Ivan Benaković,v.r.

temelju neopozive ostavke  Ivana Brendića iz 

Jaruga, Jaruge br.52. OIB 91236979999 koji je 

obnašao dužnost   zamjenika zapovjednika DVD-a 

Jaruge.
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25. II.

Danom Imenovanja za zamjenika 

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o zapovjednika VZO Sikirevci  Darka Jurković iz 

vatrogastvu ("Narodne novine" broj 139/04- Jaruga prestaje dužnost Ivanu Brendiću iz Jaruga.

pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) i članka 47. Statuta 

općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" broj 3/13.), Općinski načelnik  III.

općine Sikirevci 05. travnja 2016. godine donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

ODLUKU "Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", a bit 

će objavljena i na web stranici općine Sikirevci 

o potvrđivanju imenovanju zamjenika www.opcina-sikirevci.hr.

zapovjednika Vatrogasne zajednice  općine 

Sikirevci OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINA SIKIREVCI

I. KLASA: 810-01/16-01/5

URBROJ:2178/26-01/16-01

Potvrđujem imenovanje Darka Jurković Sikirevci, 05.04.2016.

OIB: 08716561063,  iz Jaruga, ul. Josipa Đuzela 

broj 8. za Zamjenika zapovjednika vatrogasne Općinski Načelnik:

zajednice općine Sikirevci, na temelju neopozive Ivan Benaković, v.r.

ostavke  Ivana Brendića iz Jaruga, Jaruge br.52. OIB 

91236979999 koji je obnašao dužnost   zamjenika 

zapovjednika VZO Sikirevci.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

1. Trojstva 15, Velika Kopanica i zgradi Područne 

škole u Beravcima, Beravci 83, Područnoj školi u 

Divoševcima, Divoševci 97 (Osnovna škola „Viktor 

Temeljem članka 14. Stavka 1 Zakona o Car Emin“, Donji Andrijevci) i Područnoj školi u 

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Kupini, Kupina 85/A (OŠ „Stjepan Radić“, 

novine“ br.10/97,107/09 i 94/13) i članka 32. Statuta Oprisavci).“

općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik 

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

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica, na 23. Članak 2.

sjednici održanoj 22. ožujka 2016. donijelo je

Ova Odluka o 2. Izmjeni i dopuni Plana 

ODLUKU mreže dječjih vrtića na području općine Velika 

Kopanica stupa na snagu danom donošenja, a 

o 2. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

na području općine Velika Kopanica posavske županije“ 

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 1. OPĆINE VELIKA KOPANICA

Članak 2.  Plana mreže dječjih vrtića na Klasa:021-01/16-01/5

području općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Urbroj: 2178/12-01-16-01

Brodsko-posavske županije“ br. 29/14 i 3/15) se Velika Kopanica, 22.3.2016.

mijenja i glasi:

„U Plan mreže dječjih vrtića na području općine PREDSJEDNICA 

Velika Kopanica ulazi Dječji vrtić „Zvrk“ iz OPĆINSKOG VIJEĆA

Đakova, Katarine Zrinske 11, koji djeluje u zgradi Marica Hosu, v.r.

Osnovne škole „Ivana Filipovića“, Trg Presvetog 
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2. Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel i načelnica općine 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i Velika Kopanica ovlašteni su tražiti i koristiti 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. podatke o imovini općine Velika Kopanica iz 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, evidencije nadležnog suda za područje općine 

150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o upravljanju i Velika Kopanica (zemljišno knjižni odjel), tijela 

raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike državne uprave, nadležnog područnog ureda za 

Hrvatske ("NN" broj 94/13), Uredbe o registru katastar, kao i drugih javnih evidencija radi 

državne imovine ("NN" broj 55/11") i članka 32. uspostave Registra. 

Statuta općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik 

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

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj Članak 5.

23. sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, 

donosi:   Registar se javno objavljuje na internetskim 

stranicama općine Velika Kopanica. 

ODLUKU

II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA 

o uspostavi Registra imovine općine 

Velika Kopanica Članak 6.

I. OPĆE ODREDBE Registar se vodi u elektroničkom obliku koji 

služi za objavu na internetskoj stranici općine Velika 

Članak 1. Kopanica i na papirnatom mediju za pismohranu 

općine Velika Kopanica. 

Ovom Odlukom propisuje se način 

uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra 

imovine općine Velika Kopanica (u daljnjem tekstu: Članak 7.

Registar). 

      Registar se sastoji od: 

- popisa nekretnina, 

Članak 2. - popisa vlasničkih udjela u trgovačkim 

društvima. 

 Registar je popis imovine u obliku 

nekretnina i poslovnih udjela u trgovačkim 

društvima čiji je imatelj, odnosno vlasnik/suvlasnik III.  POPIS NEKRETNINA 

općina Velika Kopanica.

 Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu Članak 8.

ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni 

postupak. Popis nekretnina sastoji se od popisa: 

-  građevinskog zemljišta i građevina, 

Članak 3. -  poljoprivrednog zemljišta, 

-  šuma i šumskog zemljišta, 

Registar uspostavlja Općinsko vijeće -  vodnog dobra, 

općine Velika Kopanica, a vodi ga Jedinstveni -  stambenih prostora, 

upravni odjel općine Velika Kopanica (u daljnjem -  poslovnih prostora, 

tekstu: Jedinstveni upravni odjel). -  nerazvrstanih cesta, 
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- drugih nekretnina evidentiranih kao III.  POPIS VLASNIČKIH UDJELA 

kapitalna imovina. 

Članak 10.

Članak 9. U popis vlasničkih udjela upisuju se 

poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je suvlasnik 

Popis nekretnina sadržavat će podatke o općina Velika Kopanica.

nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički 

vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik općina Velika Članak 11.

Kopanica, a osobito: 

-  broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine, Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke 

- broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je 

nekretnina upisana te broj poduloška ako suvlasnik općina Velika Kopanica, a osobito: 

postoji,  - naziv i sjedište trgovačkog društva, 

- naziv katastarske općine gdje se -  OIB trgovačkog društva, 

zemljišnoknjižna čestica nalazi, -  temeljni kapital trgovačkog društva, 

- površinu zemljišnoknjižne čestice, - broj poslovnih udjela općine Velika 

- kulturu zemljišnoknjižne čestice, Kopanica u temeljnom kapitalu trgovačkog 

-       vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo društva čiji je suvlasnik općina Velika 

vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko Kopanica, 

vlasništvo ili vanknjižno vlasništvo, udio u -  nominalnu vrijednost poslovnih udjela, 

vlasništvu u slučaju suvlasništva ili - podatke o teretima na poslovnim udjelima 

zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili općine Velika Kopanica, 

zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva ili - podatke o sudskim sporovima koji se vode 

zajedničkog vlasništva, vezano za te poslovne udjele, i druge 

-  titulara vlasništva, podatke. 

-  podatke o teretima na nekretnini, 

- podatke o sudskim sporovima koji se vode 

vezano za nekretninu, IV. UNOS PODATAKA U REGISTAR

- broj posjedovnog lista, 

- broj katastarske čestice iz posjedovnog lista, Članak 12.

- naziv katastarske općine iz posjedovnog 

lista, Jedinstveni upravni odjel će na dan 

- površinu katastarske čestice iz posjedovnog donošenja Izvješća o izvršenju proračuna općine 

lista, Velika Kopanica za prethodnu godinu izvijestiti 

- nositelja prava i udio, Općinsko vijeće općine Velika Kopanica o 

- broj katastarskog plana i katastarski plan za nekretninama u vlasništvu općine Velika Kopanica 

katastarsku česticu, koje koristi općina Velika Kopanica, kao i o svim 

- adresu katastarske čestice, drugim nekretninama koje se koriste na temelju 

- prostorno-plansku namjenu nekretnine i ugovora o zakupu, ugovora o najmu ili ugovora o 

prostorni plan, korištenju. 

- korisnika nekretnine i pravnu osnovu Sve podatke o promjenama u stjecanju, otuđenju i 

korištenja nekretnine, raspolaganju nekretninama kao i poslovnim 

- vrijednost nekretnine, udjelima u trgovačkim društvima tijekom 

- druge podatke. kalendarske godine, Jedinstveni upravni odjel dužan 

je ažurirati u Registru najkasnije do 31.12. tekuće 

godine. 
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V. DINAMIKA USPOSTAVE REGISTRA ODLUKU

Članak 13. o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti 

na području općine Velika Kopanica

Jedinstveni upravni odjel će nakon stupanja 

na snagu ove Odluke započeti izradu Registra. 

Registar će biti ustrojen najkasnije do 31.12.2017. I OPĆE ODREDBE

godine. 

Nakon provjere svih podataka unesenih u Registar, Članak 1.

isti će se objaviti na internetskoj stranici općine 

Velika Kopanica. Ovom Odlukom definiraju se vrste 

 ugostiteljskih objekata, raspored, početak i 

završetak radnog vremena u ugostiteljskoj 

VI.   STUPANJE NA SNAGU djelatnosti, radno vrijeme objekata na obiteljskom 

poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se 

Članak 14. mogu pružati ugostiteljske usluge, radno vrijeme na 

otvorenom uz ugostiteljske objekte, obavljanje 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta, ovlasti 

dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko- općinskog načelnika kao izvršnog tijela, zabrana 

posavske županije". posluživanja alkoholnih pića u određenom 

razdoblju tijekom dana, obavljanje nadzora nad 

OPĆINSKO VIJEĆE odredbama ove Odluke te uvjeti za određivanje 

OPĆINE VELIKA KOPANICA prostora na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u 

kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, 

KLASA: 021-01/16-01/6 šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama.

URBROJ: 2178/12-02-16- 01

Velika Kopanica, 22. ožujak 2016. godine

II RAZVRSTAVANJE UGOSTITELJSKIH 

PREDSJEDNICA OBJEKATA

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marica Hosu, v.r. Članak 2.

Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu 

ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju 

razvrstavaju se u skupine:

3. 1. Hoteli, 

2. Kampovi, 

3. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj, 

Na temelju članka 58. Zakona o 4. Restorani, 

ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine”, broj 5. Barovi, 

85/15) i članka 32. Statuta općine Velike Kopanica 6. Catering objekti, 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 7. Objekti jednostavnih usluga. 

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

Kopanica na 23. sjednici održanoj dana 22.ožujka 

2016. godine donosi
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III RASPORED RADNOG VREMENA 4. Ugostiteljski objekti iz skupine «Barovi» 

koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno 

Članak 3. posebnim propisima, samo u zatvorenim 

prostorima, mogu raditi od 21,00 do 6,00 sati. 

Ugostiteljski objekti iz skupina »Hoteli«, 

»Kampovi« i »Ostali ugostiteljski objekti za 5. Ugostiteljski objekti iz skupine «Objekti 

smještaj« obvezno rade od 0,00 do 24,00 sata svaki jednostavnih usluga» mogu raditi od 06,00 do 24,00 

dan. sata, odnosno u vremenu manifestacije na čijem 

prostoru i u okviru koje se postavljaju i nalaze, a 

Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u utvrđuje ga pravna ili fizička osoba, vlasnik prostora 

ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti ili osoba koja upravlja prostorom. U razdoblju od 

istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog 01.06. do 30.09. ugostiteljski objekti iz skupine 

objekta, ali u tom je slučaju ugostitelj dužan na vidan «Objekti jednostavnih usluga» mogu raditi od 06,00 

način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno do 02,00 sata.

vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i istog se 

radnog vremena pridržavati. Ugostiteljski objekti na željezničkim kolodvorima, 

autobusnim kolodvorima i slično, mogu raditi u 

Ugostiteljski objekti iz skupine »Catering radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

objekti« mogu početi raditi od 6,00 sati, a završiti u 

vremenu do 24,00 sata.

Radno vrijeme objekata na obiteljskom Članak 5.

poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se 

mogu pružati ugostiteljske usluge istovjetno je sa Radno vrijeme prostora za usluživanje na 

radnim vremenom određenim za skupine otvorenom (terase, tende i sl.) uz ugostiteljske 

«Restorani» i «Barovi» iz članka 4. stavka 1. točke 1. objekte iz članka 4. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 5. 

i 2. ove Odluke. istovjetno je radnom vremenu ugostiteljskog 

U slučajevima organiziranja prigodnih objekta.

proslava iz članka 8. ove Odluke, radno vrijeme 

objekata na obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati Članak 6.

ugostiteljske usluge određuje se od 6,00 do 04,00 

sata. Ugostitelj može povremeno (za vrijeme 

trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i 

slično) izvan svoga ugostiteljskog objekta pružati 

Članak 4. ugostiteljske usluge, sukladno već ishođenom 

rješenju nadležnog ureda, odnosno Ministarstva, uz 

Ugostiteljski objekti mogu raditi: odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela općine 

Velika Kopanica.

1. Ugostiteljski objekti iz skupina «Restorani» 

i «Barovi» mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata. Sudionici proslava i manifestacija koje u 

promidžbeno-turističku svrhu organiziraju 

2. U razdoblju od 01.04. do 31.10. i od 15.12. turističke zajednice i/ili općina Velika Kopanica ili 

do 15.01. ugostiteljski objekti iz točke 1. mogu raditi drugi organizator uz odobrenje općine Velika 

od 6,00 do 02,00 sata. Kopanica, mogu na tim događanjima pružati 

ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, 

3. Ugostiteljski objekti iz skupina «Restorani» pića i napitaka. Sudionici proslava i manifestacija, 

i «Barovi» koji se nalaze izvan naseljenih podrudja pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih 

naselja mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata. gospodarstava, mogu biti i pravne osobe, trgovci 
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pojedinci i fizičke osobe – obrtnici, koji nisu Članak 8.

ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja 

istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti 

računa za pruženu uslugu. može rješenjem na zahtjev ugostitelja za pojedine 

ugostiteljske objekte iz članka 4. stavka 1. točke 1. 

ove Odluke, odrediti drugačije radno vrijeme radi 

IV OVLASTI OPĆINSKOG NAČELNIKA organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove 

godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih 

Članak 7. događanja), uz obvezu ugostitelja da zahtjev sa 

popratnom dokumentacijom dostavi najkasnije 7 

Općinski načelnik općine Velika Kopanica (sedam) dana prije proslave i uz uvjet da se ne krši 

(u daljnjem tekstu: općinski načelnik) ili osoba koju javni red i mir

on ovlasti,  može za pojedine ugostiteljske objekte, 

po službenoj dužnosti rješenjem, najduže za 2 sata 

odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog Članak 9.

vremena propisanog člankom 4. stavkom 1. točkom 

1. i 2. ove Odluke, na osnovu prijave građana, uz Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti 

uvjet da pristignu najmanje dvije prijave, u roku od može odlukom, za ugostiteljske objekte iz članka 4. 

jedne godine, nadležne inspekcijske službe o stavka 1. točke 1. ove Odluke, za vrijeme održavanja 

nepoštivanju radnog vremena propisanog ovom manifestacija, sportskih događanja, glazbenih 

Odlukom ili prijava nadležne policijske postaje o koncerata i slično, odrediti drugačije radno vrijeme.

remećenju javnog reda i mira te emitiranju 

prekomjerne buke iz ugostiteljskog objekta ili nalaz 

pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke, V ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH 

odnosno nadležne inspekcijske službe o PIĆA

prekoračenju najviše dopuštene razine buke i ostalih 

prekršaja ili da je doneseno pravomoćno rješenje o Članak 10.

prekršaju za usluživanje odnosno konzumiranje 

alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića u 

maloljetnim osobama. ugostiteljskim objektima u vremenu od 05,00 do 

07,00 sati.

U slučaju da se za pristigle prijave gore 

navedenih tijela, pri nadležnom tijelu vodi žalbeni 

postupak, određivanje ranijeg završetka radnog VI NADZOR

vremena odgodit će se do pravomoćnosti istog.

Članak 11.

Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti 

rješenjem određuje vremensko razdoblje u kojem će Jedinstveni upravni odjel općine Velika 

se ugostiteljskom objektu odrediti raniji završetak Kopanica obvezuje se tražiti polugodišnja izvješća 

radnog vremena, a ono ne može biti kraće od 90 dana nadležne inspekcijske službe o nepoštivanju radnog 

niti duže od 365 dana. vremena propisanog Odlukom, policijske postaje o 

remećenju javnog reda i mira u ugostiteljskom 

U slučaju višestrukog određivanja ranijeg objektu, nadležne inspekcijske službe ili pravne 

završetka radnog vremena za pojedini ugostiteljski osobe ovlaštene za mjerenje razine buke o 

objekt, vremensko razdoblje može biti i duže od 365 prekoračenju najviše dopuštene razine buke, te o 

dana, odnosno trajno. istome izvještavati općinskog načelnika.
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Članak 12. usluga (štandovi, automati i naprave za prodaju pića, 

napitaka i sladoleda, hladnjaci za sladoled, peći za 

Upravni nadzor nad primjenom ovoga pećenje plodina i slično).

Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Prostori na kojima je moguća postava pokretnih 

Zakona obavlja Ministarstvo. ugostiteljskih objekata ne mogu biti na udaljenosti 

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog 

Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili 

Zakona te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada poslovnom prostoru u kojem se obavlja 

nadziranih pravnih i fizičkih osoba provode ugostiteljska djelatnost.

nadležni turistički inspektori (u daljnjem tekstu: 

turistički inspektor) sukladno Zakonu o Izuzetak od određenja iz prethodnog stavka ovog 

ugostiteljskoj djelatnosti. članka odnosi se na lokacije pokretnih ugostiteljskih 

Nadzor nad zabranom usluživanja, odnosno objekata koji se postavljaju u vrijeme održavanja 

dopuštanja konzumiranja alkoholnih pića, drugih manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično 

pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama kao i lokacije takvih objekata koji se nalaze u sklopu 

mlađim od 18 godina, provode i policijski službenici ugostiteljskog objekta iz skupine «Hoteli« koji se 

ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. kategorizira zvjezdicama i skupine «Kampovi« koji 

U obavljanju nadzora iz stavka 3. ovoga članka, se kategoriziraju.

policijski službenici ovlašteni su protiv prekršitelja 

podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog Lokacije za postavu pokretnih ugostiteljskih 

ili naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja objekata kao i vanjski izgled pokretnih 

prekršaja. ugostiteljskih objekata te ostali uvjeti značaja za 

njihovu postavu utvrditi će se ostalim aktima općine 

Velika Kopanica, sukladno određenju stavka 4. ovog 

VII UVJETI I NAČIN ODREĐIVANJA članka. Na prostoru u privatnom vlasništvu isti 

PROSTORA NA KOJIMA MOGU BITI ugostiteljski objekti mogu biti uz odobrenje 

UGOSTITELJSKI OBJEKTI U KIOSKU, Jedinstvenog upravnog odjela općine Velika 

NEPOKRETNOM VOZILU I Kopanica.

PRIKLJUČNOM VOZILU, ŠATORU, NA 

KLUPI, KOLICIMA I SLIČNIM VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

NAPRAVAMA

Članak 14.

Članak 13.

Ugostiteljski objekti iz članka 2. ove 

Jednostavne ugostiteljske usluge na Odluke, dužni su uskladiti svoje radno vrijeme 

području općine Velika Kopanica, osim u čvrstim stupanjem na snagu ove Odluke.

objektima, mogu se pružati i iz kioska te pokretnih 

naprava (u daljnjem tekstu: pokretni ugostiteljski 

objekti). Članak 15.

Pod kioskom u smislu ove Odluke Ugostitelji, kojima je do stupanja na snagu 

podrazumijeva se gotovi montažni objekt (modul) ove Odluke odobreno drugačije radno vrijeme od 
2 propisanog, dužni su stupanjem na snagu ove površine do 15,00 m , tipiziran i prenosiv, koji može 

Odluke ispuniti uvjete propisane ovom Odlukom.biti priključen na komunalnu infrastrukturu.

Zahtjevi ugostitelja pokrenuti do stupanja na snagu Pod pokretnim napravama u smislu ove 
ove Odluke riješit će se prema odredbama ove Odluke podrazumijevaju se lako premjestivi objekti 
Odluke.koji služe za prodaju robe i/ili vršenje određenih 
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Članak 16. I. OSNOVNE ODREDBE

Danom stupanja na snagu ove Odluke Članak 1.

prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  Ovom Odlukom uređuje se osnivanje 

broj 5/11). Savjeta mladih općine Velika Kopanica ( u daljnjem 

tekstu: Savjet mladih), djelokrug rada, postupak 

izbora članova i zamjenika članova te druga pitanja 

Članak 17. od značenja za rad Savjeta mladih.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u  „Službenom vjesniku Brodsko- Članak 2.

posavske županije“. 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo 

OPĆINSKO VIJEĆE Općinskog vijeća općine Velika Kopanica i osniva 

OPĆINE VELIKA KOPANICA se s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i 

interesa mladih te aktivno uključivanje mladih u 

KLASA: 021-01/16-01/7 javni život općine Velika Kopanica.

URBROJ: 2178/12-02-16-01

Velika Kopanica, 22.ožujka 2016.g.

PREDSJEDNICA Članak 3.

OPĆINSKOG VIJEĆA: Mladi, u smislu ove Odluke su osobe s 

Marica Hosu, v.r. prebivalištem ili boravištem na području općine 

Velika Kopanica koji u trenutku podnošenja 

kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od 

navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) 

godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za 

člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta 

4. mladih.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o Članak 4.

savjetima mladih („NN“ broj 41/14.), članka 32. 

Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju 

Brodsko-posavske županije“ broj 9/09 i 5/13), rodno značenje koriste se neutralno i odnose se 

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj jednako na muški i ženski spol.

23. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine 

donijelo je

II. OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

ODLUKU

Članak 5. 

o osnivanju Savjeta mladih općine Odluka o osnivanju Savjeta mladih donosi 

Velika Kopanica Općinsko vijeće općine Velika Kopanica u skladu sa 

Zakonom o savjetima mladih i Statutom općine 

Velika Kopanica.
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Članak 6. vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih 

stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija 

Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od 

uređuje se: najmanje 30 mladih.

- broj članova Savjeta mladih,

- način izbora članova Savjeta mladih, Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 3. 

- rokovi provedbe izbora za članove i ovoga članka dužni su prilikom isticanja 

zamjenike članova Savjeta mladih, kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i 

- način utjecaja Savjeta mladih na rad zamjenike za svakog kandidata za člana Savjeta 

Općinskog vijeća općine Velika Kopanica u mladih.

postupku donošenja odluka i drugih akata 

od neposrednog interesa za mlade i u vezi sa 

mladima, Članak 9.

- način financiranja rada i programa Savjeta 

mladih te osiguravanje prostornih i drugih Postupak izbora članova Savjeta mladih i 

uvjeta za rad Savjeta mladih te, njihovih zamjenika počinje objavom javnog poziva 

- pravo na naknadu troškova za sudjelovanje za isticanje kandidatura.

u radu Savjeta mladih.

Javni se poziv za isticanje kandidatura objavljuje na 

mrežnim stranicama općine Velika Kopanica te u 

III. SASTAV SAVJETA MLADIH sredstvima javnog priopćavanja. 

Članak 7. Javni poziv iz stavka 2. Ovog članka mora 

sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje 

Savjet mladih ima 5 (pet) članova kandidatura propisane ovim Zakonom, rokove za 

uključujući predsjednika i zamjenika. prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera 

zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih 

kandidata te izbor članova i zamjenika članova 

IV. IZBOR ČLANOVA VIJEČA MLADIH Savjeta mladih.

Članak 8. Nakon zaprimanja kandidatura za članove i 

zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i 

Na temelju pisanih i obrazloženih imenovanje obavlja provjeru valjanosti kandidatura 

kandidatura, članove Savjeta mladih i njihove i izradu liste valjanih kandidatura, obavlja provjeru 

zamjenike bira Općinsko vijeće općine Velika formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 

Kopanica temeljem Zakona i ove Odluke o 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, 

osnivanju Savjeta mladih općine Velika Kopanica. sastavlja izviješće o provjeri formalnih uvjeta te 

utvrđuje popis važećih kandidatura.

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica 

temeljem Odluke o osnivanju savjeta mladih Izviješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih 

pokreće postupak biranja članova Savjeta mladih i kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću općine 

njihovih zamjenika. Velika Kopanica te se objavljuju na mrežnim 

stranicama općine Velika Kopanica te u sredstvima 

Kandidature za članove Savjeta mladih i javnog priopćavanja.

njihove zamjene temeljem javnog poziva za 

isticanje kandidatura ističu udruge koje su u Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na prvoj 

sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura 

opredijeljene za rad s mladima i za mlad, učenička raspravlja izviješće o provjeri formalnih uvjeta i s 
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popisa važećih kandidata za članove i zamjenike Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana 

članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira proglašenja službenih rezultata izbora za članove 

članove i zamjenike članova Savjeta mladih. Savjeta mladih ne izabere predsjednika Savjeta 

mladih, Općinsko vijeće općine Velika Kopanica 

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred objavit će novi javni poziv za izbor članova i 

onoliko kandidata na listiću koliko po odluci o zamjenika članova Savjeta mladih.

osnivanju Savjeta mladih ima članova Savjeta 

mladih.

VI. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih 

zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem Članak 11.

glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata 

do punog broja članova Savjeta mladih između onih Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici 

kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su biraju se na razdoblje od tri godine.

imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja 

dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz 

mandat člana Savjeta mladih. Mandat zamjenika 

Javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti člana Savjeta mladih prestaje prestankom mandata 

na mrežnim stranicama općine Velika Kopanica, člana Savjeta mladih sukladno Zakonu o savjetima 

najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova mladih. 

Savjeta mladih.

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica razriješit 

će člana savjeta mladih i prije isteka mandata ako 

V. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica 

Savjeta mladih u godini dana te na osobni zahtjev 

Članak 10. člana Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanje 

članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u 

stranicama te u sredstvima javnog priopćavanja. Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran. 

Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod 

dana od dana objave rezultata izbora. dvije trećine početnog broja, Općinsko vijeće općine 

Velika Kopanica će provesti postupak dodatnog 

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih 

predsjednik Općinskog vijeća Velika Kopanica. je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka 

mandata.

Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika 

Savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju Savjeta Mandat članova Savjeta mladih izabranih 

mladih objavljuje se na mrežnim stranicama općine postupkom dodatnog izbora traje do isteka

Velika Kopanica te u sredstvima javnog mandata članova Savjeta mladih izabranih u 

priopćavanja. redovitom postupku biranja članova Savjeta

mladih.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta 

Mladih biraju i razrješuju članovi Savjeta mladih Općinsko vijeće općine Velika Kopanica raspustit će 

većinom glasova svih članova. Savjet mladih samo ako Savjet mladih ne održi 

sjednicu dulje od šest mjeseci.
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VII. DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH financiranja organizacija mladih i za mlade,

- obavlja i druge savjetodavne poslove od 

Članak 12. interesa za mlade.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

VII. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH 

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o 

pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o Članak 13.

pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća općine 

Velika Kopanica koji su od interesa za mlade, Savjet mladih održava redovito sjednice 

- u suradnji s predsjednikom Općinskog najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i 

vijeća općine Velika Kopanica inicira u Općinskom češće.

vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjeda 

donošenje programa i drugih akata od značenja za predsjednik Savjeta mladih.

unaprjeđivanje položaja mladih na području općine Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati 

Velika Kopanica, raspravu o pojedinim pitanjima od izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog 

značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

području općine Velika Kopanica te način rješavanja 

navedenih pitanja,

-  putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Članak 14.

Općinskog vijeća općine Velika Kopanica, prilikom 

donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od Savjet mladih donosi Poslovnik o radu.

osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom 

mladih na području općine Velika Kopanica glasova svih članova Savjeta mladih.

davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada 

pitanjima i temama od interesa za mlade, Savjeta mladih u skladu s Zakonom i Odlukom.

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju 

provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana 

očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o Članak 15.

potrebama i problemima mladih, a po potrebi 

predlaže i donošenje programa za otklanjanje Savjet mladih donosi odluke većinom 

nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima Savjeta mladih, osim ako Zakonom nije drugačije 

značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, određeno.

međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici 

Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s Član Savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji 

organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim je neposredno osobno zainteresiran za donošenje 

tijelima drugih zemalja, odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi 

- predlaže i daje na odobravanje Općinskom o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

vijeću općine Velika Kopanica, program rada 

popraćen financijskim planom radi ostvarivanja Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno 

programa rada Savjeta mladih, osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom 

- po potrebi poziva predstavnike tijela općine pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu 

Velika Kopanica na sjednice Savjeta mladih, osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj 

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih 

politike za mlade i podrške razvoju organizacija ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela 

mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju upravljanja.

prioriteta natječaja i određivanja kriterija 
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Ako je član Savjeta mladih spriječen Članak 17.

sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje 

ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze Savjet mladih može, u skladu sa svojim 

člana Savjeta mladih. djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene

radne skupine za uža područja djelovanja, te 

organizirati forume, tribine i radionice za

Članak 16. pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste 

problema mladih.

Savjet mladih predstavlja predsjednik 

Savjeta mladih. U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, 

bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja 

Predsjednik Savjeta mladih: vezanih za mlade i rad s mladima.

- saziva i vodi sjednice Savjeta mladih,

- predstavlja Savjet mladih prema općini Članak 18.

Velika Kopanica i prema trećima,

Savjet mladih donosi Program rada Savjeta 

- obavlja drugo poslove sukladno odredbama mladih za svaku kalendarsku godinu.

Zakona i Poslovnika o rado Savjeta mladih.

Ako je predsjednik Savjeta mladih iz opravdanih Program rada Savjeta mladih mora sadržavati 

razloga spriječen obavljati svoje dužnosti sljedeće aktivnosti:

zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Savjeta - sudjelovanje u kreiranju i praćenju 

mladih. provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- konzultiranje s organizacijama mladih o 

Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavija temama bitnim za mlade,

svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima  - suradnju s tijelima općine Velika Kopanica 

općine Velika Kopanica te Poslovniku o radu, Savjet te tijelima područne (regionalne) samouprave u 

mladih može natpolovičnom većinom glasova svih politici za mlade,

članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s - suradnju s drugim savjetodavnim tijelima 

funkcije predsjednika Savjeta mladih i izbora novog mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

predsjednika.

Program rada Savjeta mladih može sadržavati i 

Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i 

novog predsjednika Savjeta mladih sukladno stavku poboljšanje položaja mladih, a u skladu s 

4. ovoga članka, Općinsko vijeće općina Velika propisanim djelokrugom Savjeta mladih.

Kopanica sukladno Poslovniku o radu Savjeta 

mladih, može u pisanom obliku uputiti Savjetu Program rada Savjeta mladih donosi se većinom 

mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora glasova svih članova Savjeta mladih.

novog predsjednika Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na 

Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne odobravanje Općinskom vijeću općine Velika 

obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim Kopanica najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za 

aktima općine Velika Kopanica te Poslovniku o radu sljedeću kalendarsku godinu.

savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih ili 

najmanje 1/3 članova Savjeta mladih može Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom 

pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije radu Općinskom vijeću općine Velika Kopanica do 

zamjenika predsjednika Savjeta mladih i izbor 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga 

novog zamjenika predsjednika Savjeta mladih. dostavlja na znanje općinskom načelniku općine 
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Velika Kopanica koji ga objavljuje na mrežnim Članak 22.

Stranicama općine Velika Kopanica.

Općina Velika Kopanica osigurava 

dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima 

Članak 19. od interesa za mlade o članovima Savjeta mladih, 

njihovim zamjenicima i radu Savjeta mladih na 

Ako se Programom rada Savjeta mladih za svojoj mrežnoj stranici.

provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba 

osiguranja financijskih sredstava, sredstva se 

sukladno Zakonu, Odluci o osnivanju savjeta mladih XI. ODNOS SAVJETA MLADIH I 

i na temelju financijskog plana osiguravaju u OPĆINSKOG VIJEĆA TE OPĆINSKOG 

proračunu općine Velika Kopanica. NAČELNIKA

Program rada Savjeta mladih iz stavka 1. ovoga Članak 23.

članka odobrava Općinsko vijeće općine Velika 

Kopanica. Savjetu mladih dostavljaju se pozivi i 

materijali za sjednice Općinskog vijeća kao i 

zapisnici sa sjednica, u istom roku kao i općinskim 

IX. SURADNJA SAVJETA MLADIH vijećnicima te se na drugi prikladan način informira 

Savjet mladih o svim aktivnostima Općinskog 

Članak 20. vijeća.

Savjet mladih može surađivati sa savjetima Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a 

mladih ostalih općina, gradova i županija, te najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički 

razvijati suradnju s organiziranim oblicima sastanak sa Savjetom mladih, na koji se po potrebi 

djelovanja mladih i neformalnih skupina mladih u pozivaju i drugi članovi Općinskog vijeća, za na 

jedinicama lokalne odnosno regionalne (područne) kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za 

samouprave drugih zemalja te međunarodnim mlade te o suradnji Općinskog vijeća i drugih tijela 

organizacijama. općine sa Savjetom mladih.

Inicijativu za zajedničkim sastankom može 

X. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH pokrenuti i Savjet mladih.

Članak 21. Na sastanak mogu biti pozvani i stručnjaci iz 

pojedinih područja vezanih za mlade i rad s 

Općina Velika Kopanica osigurava mladima.

financijska sredstva za rad i program rada Savjeta 

mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta 

mladih, sukladno ovom Zakonu i odluci o osnivanju Članak 24.

Savjeta mladih.

Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko 

Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za vijeće raspravit će pitanje od interesa za mlade, i to 

svoj rad. najkasnije na prvoj idućoj sjednici od dana dostave 

zahtjeva Savjeta mladih, pod  uvjetom da je zahtjev 

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu podnesen najkasnije sedam dana prije dana 

troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta održavanja sjednice Općinskog vijeća.

mladih, kao i drugih putnih troškova neposredno 

vezanih za rad u Savjetu mladih.
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Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član 5.

Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje, dužan je 

odazvati se pozivima na sjednice Općinskog vijeća, 

prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i 

raspravi bez prava glasa, te dostaviti svaki podatak područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 

ili izvještaj koji zatraži Općinsko vijeće, a iz 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 

djelokruga je Savjeta mladih. 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 135/15) i članka 46. 

Statuta općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik 

Brodsko posavske županije" broj: 09/09 i 5/13), 

Članak 25. načelnica općine Velika Kopanica, podnosi

Savjet mladih surađuje s Općinskim IZVJEŠĆE

načelnikom redovnim međusobnim informiranjem, 

savjetovanjem te na drugi način. o radu načelnice općine Velika Kopanica za 

razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine

Općinski načelnik po potrebi, i najmanje svaka tri 

mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom 

mladih na kojem raspravljaju o svim pitanjima od I. UVODNI DIO 

interesa za mlade, te o suradnji općinskog načelnika 

i Savjeta mladih. Zakonom o lokalnoj  i  područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinska 

Općinski načelnik svakih šest mjeseci pisanim načelnica obavlja izvršne poslove lokalne 

putem obavještava Savjet mladih o svim samouprave, priprema prijedloge općih akata, 

aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata 

mlade. predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje 

upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u 

obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE djelokruga te nadzire njihov rad; upravlja i raspolaže 

nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice 

Članak 27. lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i 

rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom te 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“ i objavit će se na internet 

stranicama općine Velika Kopanica. II. DJELOVANJE OPĆINSKE NAČELNICE

OPĆINSKO VIJEĆE U ovom izvještajnom razdoblju održala sam 

OPĆINE VELIKA KOPANICA i sudjelovala na nizu sastanaka sa županijskim 

čelnicima, čelnim ljudima iz državne uprave, raznim 

KLASA: 021-01/16-01/8 projektantima;  na kojima su razmatrani prijedlozi i 

URBROJ: 2178/12-02-16-01 donijeti zaključci kojim su rješavana pitanja iz 

Velika Kopanica, 22.ožujak 2016.g. nadležnosti općinske načelnice te lobirala za 

dobrobit općine.

PREDSJEDNICA Nastavila sam održavati sastanke s udrugama i 

OPĆINSKOG VIJEĆA: mještanima; koje i dalje primam u skladu s 

vremenom kojeg imam uslijed novih obveza, radi Marica Hosu, v.r.
rješavanja problema (od komunalnih, prostornih do 

socijalnih). Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, 
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Općinskom vijeću podnošeni su prijedlozi akata, U području socijalne skrbi i zdravstva učinjeno 

polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za je sljedeće:

2015.godinu, prijedlozi izmjena i  proračuna za - Program javnih potreba socijalne skrbi 

2015. godinu, Plan Proračuna za 2016.g. realiziran je u izvještajnom razdoblju 

Načelnica, zamjenik načelnice i djelatnici programom pomoći koji obuhvaća 

Jedinstvenog upravnog odijela sudjelovali su na sufinanciranje prava na stalnu pomoć 

nizu sastanaka, edukativnih radionica i prezentacija socijalno ugroženim i nemoćnim osobama, 

te smatram da smo temeljem toga u stanju odgovoriti pravo na jednokratnu pomoć rodiljama, 

novim izazovima i mogućnostima koje su pred pomoći za troškove ogrijeva, pravo na 

nama, pogotovo sada kako se mnogo poslova pomoć pogrebnih troškova osoba bez bližih 

prebacuje na lokalnu samoupravu. srodnika i ostalo.

U području obrazovanja i društvenih djelatnosti Vatrogastvo:

izvršeno je sljedeće: - Sudjelovala sam na sastancima VZO na 

- Općina je financirala u cijelosti program kojima sam bila upoznata sa svim 

predškole  u skladu sa zakonskom obvezom, relevantnim podacima koji se tiču 

- Nastavljeno je sufinanciranje troškova vatrogasne problematike te u rješavanju 

školske prehrane za djecu obitelji Radojčić, istih. Rad vatrogasne zajednice, odnosno 

- Nastavljeno je sa sufinanciranjem prijevoza vatrogasnih društava, financiran je sukladno 

srednjoškolaca, odredbama Zakona o vatrogastvu.

- Kupljeni udžbenici za prvi razred osnovne - U rujnu sam bila s DVD-om Velika 

škole i knjige koje su nedostajale od Kopanica u Salzburgu, Austrija na proslavi 

prethodne godine za osnovnu školu te je 150 godina djelovanja dobrovoljnog 

napravljana zamjena udžbenika, vatrogasnog društva Grada Salzburg 

- Podijeljeni darovi za Sv. Nikolu djeci u - Završena je garaža za vatrogasno vozilo 

igraonici i predškoli, DVD-a Beravci.

- Područje društvenih djelatnosti bilo je, kao i 

svake godine, opsežno i sadržajno, Realizirane Investicije i započeti projekti u 

financiran je rad tri kulturno umjetnička izvještajnom razdoblju:

društva s područja općine te su podupirana i - Akcijski plan održivog energetskog razvoja 

organizirana njihova kulturna događanja općine Velika Kopanica je kandidiran i 

(Ižimača, Kolo na Bartolovo, Ilinje), kao i prošao na natječaju Fonda za zaštitu okoliša 

aktivnosti naših udruga i obiteljskih i energetskog razvoja;

gospodarstava, - Zgrada DVD-a Mala Kopanica je 

- Dogovoreno je uređenje prostorije u zgradi kandidirana i prošla na natječaju Fonda za 

općine s T-comom, koja je prepuštena zaštitu okoliša i energetskog razvoja; 

Udruzi umirovljenika na korištenje, - Napravljena projektna dokumentacija za 

- Financijskom podrškom u provođenju izradu pješačke staze u Šamačkoj ulici te 

programa javnih potreba u sportu provedena je javna nabava bagatelne 

osiguravaju se djeci, mladima te ostalim vrijednosti za izvođenje tih radova, očekuje 

stanovnicima općine preduvjeti za bavljenje se realizacija početkom 2016.g;

tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih - Provedena je javna nabava bagatelne 

rezultata kao i poticanje i promicanje sporta vrijednosti za radova na proširenju i sanaciji 

kao zdravog načina života. Tako se podupire mrtvačnice u Velikoj Kopanici, očekuje se 

rad sportskih klubova i drugih sportskih početak radova početkom 2016.g;

institucija kroz sufinanciranje njihovog - Pokrenuli postupak legalizacije zgrade 

redovnog rada. DVD-a Mala Kopanica i DVD-a Velika 

Kopanica; 
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- U suradnji  s  Brodsko-posavskom (za koju je kupljena parcela početkom 

županijom realiziran je projekt bušenja 2015.g);

zdenca u Maloj Kopanici; - Izrada  snimki  izvedbenog s tanja  

- Izrađene geodetske podloge (Šamačka ulica nadstrešnica u sklopu etno parka za 

– cesta, pješačka staza Mala Kopanica, održavanje kulturno umjetničkih događaja 

idejni projekt dječjeg vrtića u Velikoj – Kupina, Beravci i Velika Kopanica; 

Kopanici, kružni tok sa spojenom cestom, - Sufinanciranje Projekta kontrole plodnosti 

za pješačku stazu u Beravcima od. K.br. 258 tla na poljoprivrednim gospodarstvima 

-266, za most u Beravcima, za parkiralište u Brodsko-posavske županije u 2015.g.;

groblje u Divoševcima); - Izradili Programe javnih radova u suradnji s 

- Izrada Projekta ukupnog razvoja općine Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, 

Velika Kopanica; dobili odobrenje za njih i očekujemo 

- Izrada energetskih certifikata za zgrade u realizaciju u 2016. g.;

vlasništvu općine;

- Izgradnja elektromreže na groblju u Velikoj III. ZAKLJUČAK

Kopanici; Predmetnim Izvješćem izložene su tek neke 

- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za od najznačajnijih aktivnosti koje sam ja kao 

semaforizaciju pješačkog prijelaza kod OŠ načelnica odradila u suradnji sa zamjenikom g. 

Ivan Filipović, Velika Kopanica; Jozom Jurkićem i službenicima i namještenicima u 

- U suradnji s Hrvatskim vodama radilo se na općinskoj upravi za promatrano razdoblje, uz 

sanaciji  kanala Šamačka-Gorjanci napomenu da su neki od navedenih projekata i 

(uređenje ulaza u selo) te su se gradili novi aktivnosti glavninom dugotrajnog procesa te da će 

mostovi preko kanala; se i kroz naredna Izvješća isti prezentirati sa 

- Nastavilo se s uređenjem poljskih puteva u ostvarenim rezultatima.

Općini; U ima općine Velika Kopanica te osobno 

- Nastavilo se s uređenjem javnih površina u kao načelnica moram iskazati zadovoljstvo 

naseljima općine te održavanje nogometnih ostvarenom suradnjom s državnim tijelima i 

igrališta; institucijama u navedenom razdoblju, od koje su 

- Održavana javna rasvjeta s ugrađivanjem 40 neke i financijskim sredstvima potpomogli 

lampi koje smo dobili od Grada Vukovara; realizaciju projekata (Brodsko-posavska županija, 

- Izrada idejnog rješenja za projekt novog Fond za zaštitu okoliša i energetskog razvoja). 

centra u Velikoj Kopanici; Također ostvarena je još bolja suradnja sa susjednim 

- Napravljeno mobilno reciklažno dvorište u općinama.

Ulici Vladimira Nazora, Velika Kopanica; Pozivam vijećnike općine Velika Kopanica, 

- Uređena parkirališta kod groblja u predsjednike i članove mjesnih odbora i sve građane 

Divoševcima i Velikoj Kopanici; da kad god imaju potrebu, nekakav prijedlog ili 

- Izrada projektne dokumentacije za problem, dođu kako bi smo zajednički pokušali 

izgradnju mrtvačnice u Divoševcima; rješavati naše probleme i ostvariti naše planove. 

- Dobiveno u donaciji još jedan kamion za Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i 

odvoz otpada u vrijednosti od 80.000,00 kn, namještenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem na 

mali kamion sandučar u vrijednosti razumijevanju, pomoći, povjerenju i suradnji.

67.000,00 kn i kopirni stroj u vrijednosti 

12.000,00 kn; OPĆINSKA NAČELNICA

- Dogovorili smo sufinanciranje vodovoda i  Ružica Vukovac,dipl.iur., v.r.

izrade projektne dokumentacije za 

kanalizaciju s Hrvatskim vodama; 

- Uređenje puta iza nogometnog igrališta NK 

Posavine prema ulici Lađanik - Čavatovo 
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6. II.

Tekst Izvješća o Izvješća o radu načelnice 

Na temelju članka 32. Statuta općine Velika općine Velika Kopanica za razdoblje srpanj-

Kopanica(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske prosinac 2015  sastavni je dio ove Odluke. 

županije” broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine 

Velika Kopanica na 23. sjednici održanoj 22. ožujka 

2016. godine, donosi III.

ODLUKU Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

 dana objave objavljivanja u “Službenom vjesniku 

o prihvaćanju  Izvješća o radu načelnice općine Brodsko-posavske županije”. 

Velika Kopanica za razdoblje 

srpanj –  prosinac 2015. godine OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

I. KLASA:021-01/16-01/9

URBROJ:2178/12-02-16-01

Usvaja se  Izvješća o radu načelnice općine Velika Kopanica, 22. ožujak 2016. godine   

Velika Kopanica za razdoblje srpanj-prosinac 2015., 

koju je podnijela općinska načelnica. PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marica Hosu, v.r.
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Općina Velika Kopanica jedinica je lokalne samuprave u sastavu Brodsko-posavske županije koja 
obuhvaća naselja: Beravci, Divoševci, Kupina, Mala Kopanica i Velika Kopanica.Smještena je u istočnom dijelu 
Brodsko-posavske  županije. Na sjevernom dijelu općina Velika Kopanica graniči sa Osječko-baranjskom 
županijom, a na jugu s Republikom Bosnom i Hercegovinom. Na istočnom dijelu graniči s općinama Gundinci i 

2 
Sikirevci, a na zapadnom dijelu s općinama Vrpolje, Donji Andrijevci i Oprisavci. Površinom obuhvaća 62 km što 
iznosi 3,05% ukupne površine Brodsko-posavske županije. Cijelo područje općine nalazi se u nizinskom dijelu 
Slavonije i Baranje, dok je na jugu omeđeno rijekom Savom.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine općinu Velika Kopanica nastanjuje 3.308 stanovnika u pet naselja. 
Prema tom popisu stanovništva broj stanovnika po naseljima je:

Tablica 1. Opći podaci općine Velika Kopanica

OPĆINA  VELIKA KO PANICA  

Adresa  Ulica Vladimira Nazora 1 , 35221 Velika Kopanica  

Županija  Brodsko -posavska   

OIB  75466648116  

Telefon /Fax  035/ 477 465  

E-mail  opcina -velika -kopanica@sb.ht.hr   

WEB  www.velikakopanica .hr  
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Tablica 2. Broj stanovnika po naseljima u općini Velika Kopanica prema popisu stanovništva iz 2011. 
godine (izvor:www.dzs.hr)

Općina Velika Kopanica zahvaljujući prolaskom dva prometna koridora od europskog značenja (X paneuropski 
prometni koridor te ogranak „C“ V paneuropskog koridora) uživa povoljan geo-prometni položaj. 
Klimatske osobine prostora na kojem je smještena općina odlikuje umjerena kontinentalna klima.

Slika 1. Prostorni prikaz općine Velika

Izvor: http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/

2. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U općini

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) – u daljnjem tekstu Zakon, u članku 21. navedeno je da 
su JLS, pa tako i općina Velika Kopanica – u daljnjem tekstu općina, dužne izraditi Plan gospodarenja otpadom, te 
za prijedlog Plana ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave – u 
daljnjem tekstu JLS, nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Plan se donosi za razdoblje od 6 godina a njegove izmjene prema potrebi. općina je sukladno obavezi prema 
Zakona o otpadu (NN 178/04, 153/05, 11/06, 110/07, 60/08 i 87/09), a u skladu sa Strategijom gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 
2007-2015 (NN 85/07, 126/10, 31/11) te Planom gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije za razdoblje 
2008.- 2015. godine (Službeni vjesnik „Brodsko-posavske županije“ br. 15/08) donijela na svojoj 28. sjednici 

Naselje Broj stanovnika 
Beravci 815 

Divoševci 296 
Kupina 269 

Mala Kopanica 166 
Velika Kopanica  1.762 

Ukupno 3.308 
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održanoj 15.12.2011. godine Plan gospodarenja otpadom općine Velika Kopanica za razdoblje od 2011.-2019. 
godine – daljnjem tekstu Plan, koji je objavljen u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 06/12.

Cilj Plana je definirati osnovne okvire za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području općine u 
navedenom razdoblju.

Plan gospodarenja otpadom je uz Prostorni plan jedan od temeljnih dokumenata kojim se analizira, određuje i 
usmjerava gospodarenje otpadom odnosno sustav gospodarenja otpadom na području općine i to u skladu sa 
obvezama i smjernicama iz postojeće zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih lokalnih i planskih 
dokumenata.

Izvješće o provedbi Plana za 2015. godinu izrađuje se sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom (NN 94/13).
Prema Zakonu, gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom.  
Prema mjestu nastanka otpad se dijeli na:

- komunalni i 
- proizvodni.

Ovisno o svojstvima otpada dijelimo ga na :
- opasni,
- neopasni i 
- inertni otpad.

Prema Strategiji gospodarenja otpadom RH, Planu gospodarenja otpadom RH i Planu gospodarenja otpadom 
Brodsko-posavske županije, cilj je smanjiti nastajanje otpada, smanjiti rizike od otpada (uspostavom sustava koji 
će djelovati tako da u komunalnom otpadu ne bude opasnog otpada) i smanjiti količine koje se odlažu.
U komunalnom otpadu su vrijedni sastojci koji se dijelom mogu reciklirati, kompostirati i na koncu upotrijebiti 
kao izvor energije. 
Gradnja graðevina namijenjenih skladištenju, obradi i zbrinjavanju otpada (u ovom slučaju reciklažnih dvorišta) 
od interesa je za općinu, ali i za Republiku Hrvatsku. 

Prema Zakonu, JLS dužna je na svom području osigurati:

Provedbu navedenih obveza JLS je dužna osigurati na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, mjerama 
koje su u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom 
javnost rada. 

Kako bi se spriječilo odbacivanje otpada u okoliš i zaštitilo isti, JLS je dužna provoditi slijedeće mjere:
- uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, 
- uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,
- provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja JLS 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 JLS o mjerama za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

Odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada osigurava JLS na način da se osigura:

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

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

komunalnog otpada,

- sprječavanje odbacivanja otpada, te uklanjanje tako odbačenog otpada,

- provedbu Plana gospodarenja otpadom RH, te ovog Plana,

- provoðenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i

- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
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- funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području kao 
prijelaznog rješenja do izgradnje reciklažnog dvorišta,

- postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, 
stakla, plastike i tekstila  na javnoj površini,

- obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i 
spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 
tekstila i usluga prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

JLS koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta. 

Općina je u obvezi uskladiti postojeći Plan gospodarenja otpadom općine Velika Kopanica za razdoblje od 2011.-
2019. godine s novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

3. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM općine

Plan je organizirano provoðenje glavnih ciljeva koji proizlaze iz Strategije gospodarenja otpadom u Republici 
Hrvatskoj (NN 130/05), Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015.god (NN 
85/07, 126/10, 31/11), te Plana gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije za razdoblje 2008.-
2015.godine (Službeni vjesnik „Brodsko-posavske županije“ br. 15/08). 

Ciljevi koji se namjeravaju postići:
- sanacija i zatvaranje »crnih točaka«, divljih odlagališta koja su visoko opterećena opasnim i neopasnim 

otpadom,
- povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada,
- smanjivanje količine otpada koji se trajno odlaže,
- sprječavanje nastajanja otpada na izvoru,
- uspostavu sistema kompostiranja komunalnog biootpada,
- razvijanje svijesti graðana o važnosti pravilnog postupanja sa otpadom.

Nastojanja da se smanje količine otpada koji se odlaže te da se iste zbrinu na ekološki prihvatljiv način razvijeno je 
kroz koncept „cjelovitog sustava gospodarenja otpadom“. Koncept „Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom“ pri 
tome podrazumijeva provoðenje cijelog niza mjera koje se odnose na praćenje i postupanje s otpadom od mjesta 
nastanka pa do mjesta konačnog zbrinjavanja. Mjere se odnose na prihvat, reciklažu, obradu i zbrinjavanje, i 
moraju se voditi kriterijima zaštite okoliša, ekonomskim načelima i društvenom prihvatljivošću. Navedeno se 
može postići samo odgovornim i razumnim postupanjem s proizvedenim otpadom.

Cjeloviti sustavi gospodarenja otpadom definiraju zbirne radnje koje uključuju sljedeće
hijerarhijske postavke:

 Izbjegavanje nastanka otpada,
 Smanjenje količina i vrsta otpada,
 Ponovna upotreba otpada za istu namjenu uz obradu,
 Recikliranje otpada, iskorištavanje uz obradu,
 Obrada otpada,
 Odlaganje otpada.

Ciljevi Plana su stvaranje efikasnog sustava gospodarenja otpadom. Sustav, osim efikasnosti koja se mora 
razvijati sa postojećim trendovima na terenu, mora biti ekonomski isplativ te po mogućnosti samoodrživ.

Planom su predviðene i mjere za povećanje izdvajanja korisnih kategorija otpada iz komunalnog otpada i to:

- edukacijom stanovništva,
- edukacijom poduzetnika i obrtnika,
- suradnjom s nevladinim sektorom na području edukacije, kao i niz drugih mjera.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 1164



4. OSTVARENO U SKLADU S DEFINIRANIM MJERAMA I CILJEVIMA

Općina će postepeno implementirati mjere cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Programi implementacije 
mjera iziskuju znatna materijalna sredstva, te se u okvirima mogućnosti razvija mrežni sustav.

4.1. Komunalno poduzeće

Na području općine sakuplja se mješoviti komunalni otpad temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje 
komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja općine Velika Kopanica s tvrtkom 
Runolist d.o.o. Vrpolje zaključenog 02.05.2011. godine na razdoblje od 5 godina. Navedenim ugovorom uređeno 
je sakupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, te način obračuna troškova gospodarenja 
komunalnim otpadom iz domaćinstava i gospodarskih subjekata na području općine Velika Kopanica.

Miješani komunalni otpad prikuplja se jednom tjedno u svim naseljima općine, dok se glomazni otpad prikuplja 
dva puta godišnje. Otprilike 70% kućanstava na području općine pokriveno je ovakvim načinom prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada.

4.2. Komunalna oprema

Korisnici usluge prikupljanja otpada na području općine koriste spremnike zapremine 120 L te dodatne vrećice od 
120 L za povremeni odvoz viška otpada.

Općina planira u 2016. godini u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izgraditi zelene 
otoke na 7 predviđenih lokacija. Na zelenim otocima planiraju se postaviti spremnici za sakupljanje sljedećih 
vrsta otpada:

· papir, 
· staklo, 
· PVC, 
· tekstil, 
· baterije.

Predviđene lokacije zelenih otoka na području općine su:

· Velika Kopanica - k.o.Vel.Kopanica kčbr.272/2 i 1149
· Divoševci - k.o.Beravci kčbr.107/1 i 1703/2, k.o.Divoševci kčbr.498/1
· Mala Kopanica - k.o.Mala Kopanica kčbr.394/1
· Kupina - k.o.Kupina kčbr.104

4.3. Ukupne količine sakupljenog otpada na području općine u 2015. godini

U 2015. godini je na području općine Velika Kopanica ukupno prikupljeno 308,00 t miješanog komunalnog 
otpada. 

Na području općine ne postoji građevina za zbrinjavanje, odnosno odlaganje komunalnog otpada. Sav nastali 
miješani komunalni otpad odvozio se na odlagalište otpada „Vitika“ u Đakovu te je predan na obradu tvrtki 
Univerzal d.o.o., ovlaštenom obrađivaču komunalnog otpada.

Također, na području općine (po kućanstvima) ne provodi se selektivno prikupljanje komunalnog otpada kao što 
su staklo, papir, PET ambalaža i sl., već se sav komunalni otpad zajedno miješa i odlaže u spremnike ili vrećice 
predviđene prikupljanju miješanog komunalnog otpada.
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4.4. Lokacije onečišćene otpadom

Općina je krajem 2013. godine putem svojih djelatnika i obilaskom cjelokupnog teritorija općine detektirala dvije 
lokacije divljih odlagališta otpada:

- Garčica, Velika Kopanica
- Beravački pašnjak, Beravci

Općina predviđa da će se visina sredstava za sanaciju divljih odlagališta kretati oko 500.000,00 kuna, a 
financiranje će se izvršiti na način da će općina financirati pripremne radove kao što je izrada Plana sanacije i 
ostalih pripremnih radova koji su neophodni da bi se moglo pristupiti konkretnim radovima na sanaciji divljih 
odlagališta, a ostale troškove planiramo da će snositi resorno Ministarstvo, odnosno Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost.

U 2015. godini općina je provela nabavu 4 kontejnera od 1100 litara i to za odvojeno prikupljanje stakla, papira, 
plastike i tekstila, te jednu PVC kantu volumena 120 litara za prikupljanje baterija. Cijena nabave navedenih 
kontejnera i PVC kante za baterije iznosila je 12.592,50 kn (iznos s PDV-om).

4.5. Mobilno reciklažno dvorište

Krajem 2014. godine sklopljen je Ugovor sa tvrtkom „Runolist“ d.o.o. iz Vrpolja o izgradnji jednog mobilnog 
reciklažnog dvorišta na lokaciji k.č. br. 1238/2, k.o. Velika Kopanica koje je i izgraðeno u 2015.godini. Cijena 
izgradnje navedenog mobilnog reciklažnog dvorišta iznosila je 9.874,36 kuna (iznos s PDV-om).

Slika 2. Lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

Izvor: http://geoportal.dgu.hr/viewer/

4.6. Edukacija

U 2016. godini se planira provesti edukacija stanovništva o razvrstavanju otpada putem edukativnih radionica I 
letaka
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5. ZAKLJUČAK

Kako bi se postojeće stanje uskladilo sa zahtjevima Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
tijekom 2016. godine općina Velika Kopanica treba uložiti dodatne napore u provoðenju zadanih ciljeva.

Kako bi se ispoštovali zakonski zahtjevi u 2016. godini potrebno je:

- izraditi Reviziju Plana kako bi se uskladio sa novim Zakonom,
- sanirati postojeća divlja odlagališta otpada i vršiti nadzor terena s ciljem sprječavanja nastanka novih 

divljih odlagališta (uključivanje u akciju “Zelena čistka” – travanj 2016.g.),
- izraditi novi cjenik odvoza otpada, plan naplate i sakupljanja otpada (nakon donošenja Uredbe o 

komunalnom otpadu),
- donijeti novu Odluku o komunalnom redu (nakon donošenja Uredbe o komunalnom otpadu),
- pripremiti dokumentaciju za prijavu projekata za dobivanje sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost,
- pristupiti nabavi komunalne opreme za sustav odvojenog sakupljanja otpada te podjela istih po 

kućanstvima,
- nakon što se stvore odgovarajući uvjeti za odvojeno prikupljanje različitih vrsta komunalnog otpada 

potrebno je provoditi dodatne mjere edukacije stanovništva kako bi se povećao postotak odvojenog 
prikupljanja posebnih kategorija otpada,

- uspostaviti sustav učinkovitog komunalnog redarstva koji bi na terenu nadgledao postupanje sa otpadom.

Za značajnije smanjenje količina otpada trebati će dulje vrijeme i disciplinirano pridržavanje svih predviðenih 
mjera za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada, te smanjenje količina otpada koje se trajno odlažu na 
odlagališta.  

OPĆINSKA NAČELNICA

Klasa: 363-01/16-01/1
Urbroj: 2178/12-01-16-01
Velika Kopanica, 22.03.2016.                                     

Ružica Vukovac, dipl.iur., v.r.
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8.

Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 23. sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, 
donosi 

ODLUKU
  

o prihvaćanju  Izvješća načelnice o provedbi plana
gospodarenja otpadom za 2015. godine

I.

Usvaja se  Izvješće načelnice o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2015.godinu, koje je podnijela 
općinska načelnica.

II.

Tekst Izvješće načelnice o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2015.godinu sastavni je dio ove 
Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA:021-01/16-01/10
URBROJ:2178/12-02-16-01
Velika Kopanica, 22. ožujka 2016. godine   

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marica Hosu, v.r.
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9.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 46. Statuta 
općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/09 i 5/13), načelnica općine 
Velika Kopanica podnosi Općinskom vijeću općine Velika Kopanica na 23. sjednici održanoj 22. ožujka 2016. 
godine, 

IZVJEŠĆE

o  izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture 
za 2015. godinu

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području općine Velika Kopanica za 
komunalne djelatnosti utrošeno je: 1.088.423,45.

1. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

2. OPSKRBA PITKOM VODOM
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

3. GRAĐENJE I UREĐENJE OBJEKATA
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS  

 

Plan za 2015.g.  Ostvareno  

-  Izgradnja nerazvrstanih cesta  

-  Izgradnja ostale infrastrukture  

–  LENIJE  

250.000,00  

 

100.000,00  

245.215,51  

 

75.750,00  

UKUPNO:  35 0.000,00  320.965,51  

 

OPIS  

 

Plan za 2015.g.  Ostvareno  

 

-  Iskop arteškog bunara u Maloj 

Kopanici  

 

 

153.00 0,00  

 

 

153 .000,00  

UKUPNO:  153.00 0 ,00  153 .000,00  

 

OPIS  

 

Plan za 2015.g.  Ostvareno  

-  Dodatna ulaganja u postojeće 

objekte u vlasništvu  općine  

-  Dodatna ulaganja u športske 

objekte  

120.000,00  

 

370.000,00  

97.976,27  

 

351.037,92  

UKUPNO:  490.000,00  449.014 ,19  
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4. GRAĐENJE I UREĐENJE GROBLJA
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

5. IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE, RAZVOJNIH PLANOVA I PROJEKATA

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

II

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

OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa:402-01/16-01/40
Urbroj:2178/12-02-16-01
Velika Kopanica, 22. ožujka 2016. godine   

OPĆINSKA NAČELNICA
Ružica Vukovac, dipl.iur., v.r.

OPIS  

 

Plan za 2015.g.  Ostvareno  

-  Uređenje i dogradnja mrtvačnice  250.000,00  16.693,75  

UKUPNO:  250.000,00  16.693,75  

 

OPIS  

 

Plan za 2015.g.  Ostvareno  

-  Projektna do kumentacija –  (ceste, 

zgrade , bunar)  

 

1 50.000,00  

 

148.750,00  

UKUPNO:  15 0.000,00  148.750,00  
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10.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta 
općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine 
Velika Kopanica na 23. sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, donosi 

ODLUKU
    

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata 
i uređenje komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I.

Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Velika Kopanica za 2015. godinu, koju je podnijela  općinska načelnica.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Velika Kopanica za 2015. godinu sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa:402-01/16-01/40
Urbroj:2178/12-02-16-02
Velika Kopanica, 22. ožujka 2016. godine   

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marica Hosu, v.r.
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11.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 46. Statuta 
općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/09 i 5/13), načelnica općine 
Velika Kopanica podnosi Općinskom vijeću općine Velika Kopanica na 23. sjednici održanoj 22. ožujka 2016. 
godine

IZVJEŠĆE

o  izvršenju Programa održavanja objekata
i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području općine Velika Kopanica za 
komunalne djelatnosti utrošeno je: 1.151.428,67 kn.

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

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS  

 

Plan za 2015.g.  Ostvareno  

Utrošak goriva  (komb i,traktor, kosilice i 

dr.strojevi)  

45.000,00  35 .450,63  

Ugovor o djelu - bruto    175.000,00  118.238,07  

Plaće –  KOMUNALNI POGON  206.100,00  174.834,25  

Program javnih radova –  KOMUNALNI 

POSLOVI  

0,00  0,00  

Uređenje javnih površina  40.000,00  34.954,99  

Oprem a, strojevi  345.400,00  307.486 ,3 6  

Usluge deratizacije i dezinfekcije  33.000,00  32.015,63  

Za naknadu slivne - vodne naknade  21.000,00  17.916,30  

Za nabavku materijala  za tek.. i inv. 

održavanje opreme  

65.000,00  53.718 ,47  

Zaštitna oprema  6.000,00  1.683,5 3  

UKUPNO:  936.500,00  776 .298,23  
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II. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

OPIS  

 

Plan za 2015.g.  Ostvareno  

Sanacija putova, nasipavanje tucanikom  

 i ugradnja kamena, po potrebi   

120.000,00  106.6 87,5 0  

UKUPNO:  120.000,00  106.687,5 0  

 

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

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS  

 

Plan za 2015.g.  Ostvareno  

Košenje groblja i oko groblja (goriv o)  5.000,00  5.000,00  

UKUPNO:  5.000,00  5.000,00  

 
IV. Održavanje javne rasvjete

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS  

 

Plan za 2015.g.  Ostvareno  

Održavanje javne rasvjete   65.000,00  46.752,25  

Električna energija za javnu rasvjetu  220.000, 00  216.690,69  

UKUPNO:  285.000,00  263.442,94  

 

II.
 

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

OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa:402-01/16-01/41
Urbroj:2178/12-02-16-01
Velika Kopanica, 22. ožujka 2016. godine
 

OPĆINSKA NAČELNICA
Ružica Vukovac,dipl.iur., v.r.
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12.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13,  153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta 
općine Velika Kopanica(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine 
Velika Kopanica na 23 sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, donosi 

ODLUKU
  

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata
i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I.

Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Velika Kopanica za 2015. godinu, koju je podnijela općinska načelnica.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Velika Kopanica za 2015. godinu  sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA:402-01/16-01/41
URBROJ:2178/12-02-16-02
Velika Kopanica, 22. ožujka 2016. godine   

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marica Hosu, v.r.
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13.

Na temelju članka 65.  Zakona o šumama (“NN” broj 104/05) i članka 46. Statuta općine Velika Kopanica 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/09 i 5/13), načelnica općine Velika Kopanica podnosi 
Općinskom vijeću općine Velika Kopanica na 23. Sjednici održanoj 22. ožujka

IZVJEŠĆE

o  izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa  za 2015. godinu

I.

Sredstva šumskog doprinosa za 2015. godinu ostvarena su u iznosu od 11.719,40 kuna i utrošena su za 
izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Velika Kopanica za 2015. godinu.

II.
 

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

OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa:402-01/16-01/42
Urbroj:2178/12-02-16-01
Velika Kopanica, 22. ožujka 2016. godine   

OPĆINSKA NAČELNICA
Ružica Vukovac,dipl.iur., v.r.
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14.

Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 23. sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, 
donosi 

ODLUKU
  

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa
općine Velika Kopanica za 2015. godinu

I.

Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa općine Velika Kopanica za 2015. godinu, 
koju je podnijela općinska načelnica.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa općine Velika Kopanica za 2015. godinu  
sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA:402-01/16-01/42
URBROJ:2178/12-02-16-02
Velika Kopanica, 22. ožujka 2016. godine   

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marica Hosu, v.r.
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15.

Na temelju članka 31. stavka 2  Zakona o postupanju s nezakonito izgraðenim zgradama (“N.N.” broj 
86/12 i 143/13) i članka 46. Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
9/09 i 5/, načelnica općine Velika Kopanica podnosi Općinskom vijeću općine Velika Kopanica na 23. sjednici 
održanoj 22. ožujka 2016.g

IZVJEŠĆE

o  izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2015. godinu

I.

Sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godinu ostvarena su 
u iznosu od 137.723,84 kuna, a utrošena su za poboljšanje infrastrukture naselja općine sukladno Programu 
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Velika Kopanica za 2015. godinu.

II.
 

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

OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa:402-01/16-01/43
Urbroj:2178/12-02-16-01
Velika Kopanica, 22. ožujka 2016.godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Ružica Vukovac,dipl.iur. 
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16.

Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 23. sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, 
donosi 

ODLUKU  

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini

I.

Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini, koju je podnijela općinska načelnica.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za održavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 402-01/16-01/43
URBROJ:2178/12-02-16-02
Velika Kopanica, 22. ožujka 2016. godine   

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marica Hosu, v.r.
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17.

Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 
br . 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 23. sjednici održanoj 22. ožujka 2016.  godine donosi

ODLUKU

o stipendiranju studenata s područja općine Velika Kopanica

Članak  1.

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

Članak  2.

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

Članak  3.

Financijska sredstva ove Odluke osiguravaju se u Proračunu općine Velika Kopanica.
Visinu stipendije utvrđuje Načelnik/ica svake godine.

Članak  4.

Pravo na studentsku stipendiju imaju redovni studenti viših škola i fakulteta koji su državljani Republike Hrvatske 
s prebivalištem na području općine Velika Kopanica minimalno godinu dana.

Članak  5.

Studenti u smislu ove Odluke mogu biti osobe do navršene 25. godine života, a ispunjavaju postavljene uvjete.

Članak  6.

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

Članak  7.

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

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

Članak  9.

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

Članak  10.

Za provedbu postupka dodjele stipendija Načelnik/ica imenuje Povjerenstvo od 3 člana.

Članak  11.

Povjerenstvo  prikuplja prijave, stručno ih obrađuje i utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendija, te predlaže 
Načelniku/ici kandidate za dodjelu stipendija.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelni/ica i o istom  izvješćuje Općinsko vijeće općine Velika Kopanica.

Članak  12.

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

Članak  13.

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

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

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

godine, 
- presliku indeksa ili potvrdu o tijeku studiranja ili dokument iz kojeg je vidljiv tijek studiranja, odnosno 

redovan upis u višu godinu studija i prosjek ocjena,
- potvrda o broju članova zajedničkog domaćinstva,
- potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o prosjeku mjesečnih  primanjima članova zajedničkog 

domaćinstva u prethodna 3 mjeseca za sve članove kućanstva starijih od 15 godina (plaća, mirovina, 
obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te 
rodiljne i roditeljske potpore, ispraćene naknade u slučaju nezaposlenosti)
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- uvjerenje nadležnog ureda za obranu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Članak  14.

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

Članak 15.

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

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE

Članak  16.

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

Članak  17.

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

- do 300,00 kn ………………………………………………………….…… 55 bodova
- 300,01-400,00 kn………………………………………………………….  45 bodova
- 400,01-500,00 kn………………………………………………................   35 bodova
- 500,01-600,00 kn……………………………………………………….…. 25 bodova
- 600,01-700,00 kn…………………………………………………….……. 15 bodova
- 700,01-750,00 kn……………………………………………….………….   5 bodova

Ostali socijalni uvjeti:
- student bez oba roditelja ……………………………………………...…... 10 bodova
- student bez jednog roditelja…………………………………………….…    5 bodova
- obitelj s dva studenta………………………………………………………    5 bodova
- obitelj s tri i više studenata…………………………………………….…..  10 bodova
- student čiji je roditelji bio sudionik domovinskog rata ………………...…  10 bodova

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

Temeljem pojedinačnog zbroja bodova utvrđuje se rang lista kandidata za stipendiranje.

Članak 18.

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

Članak 19.

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

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

jedne godine,
- da je izvršio sve obveze regulirane Ugovorom.

Korisnik je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako nije uredno izvršio obveze iz ovog članka uvećan za 
zakonske zatezne kamate od dana isplate.

Članak 20.

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

Članak 21.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa: 021-01/16-01/1
Urbroj: 2178/12-01-16-02
Velika Kopanica, 22.3.2016.

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Marica Hosu, v.r.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Zvonimir Penić, dipl. novinar,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 37,  Slavonski  Brod
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