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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

15.

 Na temelju članka 108. i 109. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 

15/15) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/09, 

2/11, 3/13 i 14/14), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 19. sjednici održanoj 6.9.2016. godine, donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna
Proračuna općine Donji Andrijevci za 2016. godinu

I

      Ovom Odlukom prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna općine Donji Andrijevci za 2016. godinu.

II

      Polugodišnjim obračunom Proračuna za 2016. godinu utvrđeni su:

PRIHODI PRORAČUNA OSTVARENI U RAZDOBLJU 

OD 01.01. - 30.06.2016. GODINE  
      2.945 .07 2  

UKUPNO RASPOLOŽIVI PRIHODI  2.945 .07 2 



III

      Rashodi prema pozicijama proračuna u razdoblju od 01.01.-30.06.2016. utvrđeni su u iznosu od 1.254.961 kn.   

IV

      Razlika između raspoloživih prihoda i rashoda iznosi 1.690.111  kn što ujedno predstavlja višak  prihoda.  

V

      Stanje žiro računa na dan 30.06.2016. iznosi 1.053.229 kn.

VI

      Općina Donji Andrijevci u 2016. godini nije primala niti davala zajmove.

VII

      Sastojak polugodišnjeg obračuna  proračuna za 2016. godinu su:
           -     Usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda 

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
- Izvještaj o novčanim tijekovima 
- Izvještaj o obvezama 

VIII

      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- posavske 
županije“.

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/16-01/14
Urbroj: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 6.9.2016. godine

PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.
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16.

 Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o 
socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 
152/1, 99/15 i 52/16) i članka 29. Statuta općine 
Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – 
posavske županije“ br. 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14), 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 19. 
sjednici održanoj 6.9.2016. godine, donosi

ODLUKU

o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih 
škola u školskoj godini 2016./2017. 

Članak 1.

      Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način 
sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih 
učenika srednjih škola u školskoj godini 
2016./2017. 
      Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove 
točke podrazumijeva se prijevoz od mjesta 
prebivališta/boravišta učenika do mjesta škole i od 
mjesta škole do mjesta prebivališta/boravišta 
(međumjesni prijevoz) i to sredstvima redovitog 
putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i 
vlak).
      Pod posebnim linijskim prijevozom učenika 
podrazumijeva se prijevoz učenika od i do škole 
autobusima na osnovi sklopljenog pisanog ugovora 
između naručitelja prijevoza i prijevoznika na 
relacijama na kojima nije organiziran odgovarajući 
javni prijevoz.
      Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja 
pri jevoza vlakom i autobusom općina će 
sufinancirati trošak prijevoza  vlakom.

Članak 2. 

      Kriteriji za ostvarivanje prava sufinanciranja 
troškova javnog prijevoza su:

- da učenik ima prijavljeno prebivalište 
odnosno boravište na području općine Donji 
Andrijevci i

- da je učenik u školskoj godini 2016./2017. 
upisao i redovito pohađa srednju školu.

      Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza 
prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje 
učenik koji je smješten u učeničkom domu koji se 
nalazi u istome mjestu njegova školovanja.

Članak 3.

      Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove 
Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova 
prijevoza u iznosu 25% cijene mjesečne učeničke 
karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste 
usluge prijevoza za vrijeme trajanja nastave, 
praktične nastave, odnosno stručne prakse.

Članak 4.

      Sredstva za izvršenje ove odluke osigurana su u 
proračunu općine Donji Andrijevci za 2016. godinu 
a potrebno ih je osigurati i proračunom općine za 
2017. godinu.

Članak 5.

      Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika 
ostvaruje se na temelju potvrde škole kojom se 
potvrđuje da je učenik u školskoj godini 2016./2017. 
upisao te da redovito pohađa srednju školu.
      Potvrda iz prethodnog stavka se dostavlja 
prijevozniku.
      Odobreni iznos sufinanciranja uplaćuje se na 
tekući ili žiro račun jednog od roditelja učenika.
      U slučaju da je s prijevoznikom sklopljen pisani 
ugovor, odobreni iznos subvencije uplaćuje se na 
žiro račun prijevoznika.

Članak 6.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Klasa:023-01/16-01/42
Urbroj: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 16.9.2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Marin Degmečić, v.r.
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OPĆINA  GARČIN

89.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 

Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“, broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće 

općine Garčin na svojoj 24. sjednici održanoj dana 

24. kolovoza 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu općinskog 
načelnika za period 1. 1. 2016. do 30. 6. 2016. 

godine

Članak 1.

 Usvaja se Izvješće o radu općinskog 
načelnika za period 1. 1. 2016. do 30. 6. 2016. 
godine. 

Članak 2.

 Tekst Izvješća o radu općinskog načelnika 
za period 1. 1. 2016. do 30. 6. 2016. godine je 
sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 3.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/16-01/45
URBROJ: 2178/06-01-16-01
Garčin, 24. kolovoza 2016.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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90.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  1 6 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 
36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni 
tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 
147/14 i 36/15), te članka 32. Statuta općine Garčin 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 
9/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Garčin na 
svojoj 24. sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2016. 
donosi

ODLUKU 

o komunalnom redu na području općine Garčin

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere 
za njegovo provođenje na području općine Garčin, 
radi što boljeg očuvanja javnih površina i 
održavanja čistoće u naseljima.

 Ova Odluka sadrži odredbe o:

- uređenju naselja, 
- održavanju čistoće, čuvanju javnih površina 

i njihovom izvanrednom korištenju, 
- sakupljanju, odvozu i postupanju s 

komunalnim otpadom, 
- uklanjanju snijega i leda, 
- držanju stoke, 
- dezinsekciji i deratizaciji, 
- zbrinjavanju otpadnih voda i odvodnja s 

javnih površina, 
- uklanjanju protupravno postavljenih 

predmeta i objekata, 
- održavanju i zaštiti nerazvrstanih cesta i 

poljskih putova, 
- provođenju nadzora nad izvršenjem ove 

Odluke, 
- kaznene odredbe. 

Članak 2.

Odredaba o komunalnom redu dužni su se 
pridržavati svi stanovnici općine, svi vlasnici, 

korisnici, pravni sljedbenici, najmoprimci ili 
ovlaštenici prava korištenja zemljišta na području 
općine, poduzeća, ustanove, te druge pravne i 
fizičke osobe s područja općine Garčin, kao i fizičke 
i pravne osobe koje se privremeno nalaze na 
području općine, te osobe u tranzitu.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

 O uređenju naselja brinu se:
- vlasnici, korisnici te pravni sljedbenici 

stambenih građevina i građevinskih 
posjeda, 

- vlasnici i korisnici drugih nekretnina na 
području općine, 

- vlasnici i korisnici poljoprivrednog 
zemljišta, 

- javna poduzeća, 
- trgovačka društva, 
- ustanove, 
- udruženja građana. 

Članak 4.

Naselja na području općine moraju biti uređena. 
Stambeni i poslovni objekti kao i objekti javne 
namjene koji se stalno ili povremeno koriste, 
obilježavaju se brojevima. Obilježavanje se vrši od 
trajnog materijala arapskim brojevima.
Pod uređivanjem naselja smatra se uređivanje 
vanjskih dijelova građevina, uređenje uličnih 
ograda, vrtova, dvorišta i sličnih površina te izloga, 
uređivanje javne rasvjete, komunalnih objekata, 
uređaja i komunalno-urbane oprema u općoj 
upotrebi, autobusnih stajališta, postavljanje 
spomenika, održavanje i korištenje reklama, natpisa 
i sl.

Članak 5.

Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih i drugih 
zgrada i prostora dužni su građevine koristiti 
sukladno njihovoj namjeni, brinuti se o urednom i 
estetskom vanjskom izgledu, čistoći uličnih terasa, 
balkona, lođa, prostora, roleta i naprava na vanjskim 
dijelovima zgrada koje koriste.

Vlasnik građevine mora postaviti pločicu s kućnim 
brojem sukladno rješenju o određivanju kućnog 
broja najkasnije do početka korištenja građevine.
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Zastave, transparenti ili drugi prigodni natpisi i 
ukrasi koji se vješaju ili postavljaju na zgradama 
moraju biti čisti i uredni te se moraju ukloniti odmah 
nakon prestanka razloga zbog kojeg su izvješeni ili 
postavljeni, a najkasnije u roku od 3 dana.

Članak 6.

Ograde uz javne površine moraju biti izrađene tako 
da se uklapaju u okoliš, a ne smiju biti izrađene od 
bodljikave žice, šiljaka i sl. Bodljikava žica ili šiljci 
mogu se postaviti samo na visinu iznad 180 cm tako 
da ne predstavljaju opasnost od ozljeda.

Vlasnici i korisnici zemljišta neposredno uz javne 
površine moraju ograde i potporne zidove održavati 
i obnavljati tako da ne predstavljaju opasnost za 
prolaznike i imovinu.

Članak 7.

Pravne i fizičke osobe dužne su imati na zgradi u 
kojoj se nalazi poslovni prostor koji koriste 
odgovarajući natpis (naziv ili tvrtku).

Natpis mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan, 
jezično ispravan i uredan. Pravne i fizičke osobe iz 
stavka 1. ovog članka dužne su svoje natpise 
redovito održavati, čistiti i držati u urednom i 
ispravnom stanju.

Svaki kvar na svjetlećim natpisima mora se ukloniti 
najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka 
obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz zgrade.

O uklanjanju neurednog i neispravnog natpisa 
odlučuje komunalni redar, ukoliko to nije učinio 
vlasnik ili korisnik u propisanim rokovima.

Članak 8.

Reklame, reklamne ploče i konstrukcije, zastave na 
jarbolu, oglasni stupovi, izložbeni ormarići, 
transparenti i drugi prigodni natpisi i ukrasi mogu se 
postaviti jedino uz odobrenje Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Garčin.
Predmeti iz stavka 1. ovog članka svojim oblikom i 
položajem ne smiju zatvarati vidik niti na bilo koji 
način ugrožavati sigurnost vozila i pješaka.

Članak 9.

Izlozi koji služe izlaganju robe s pogledom na javnu 
prometnu površinu, moraju biti izrađeni od 
kvalitetnog materijala i obrađeni na način koji 
odgovara suvremenim tehničkim dostignućima, a u 
skladu s izgledom zgrade i okoliša te se moraju 
redovito uređivati, čistiti i održavati, osobito za dane 
državnih praznika i blagdana te prigodom značajnih 
političkih, privrednih i kulturnih manifestacija.

Članak 10.

Zabranjeno je vješanje robe i drugih prodajnih 
predmeta na prozore i vrata lokala, te na okvire 
izloga i pročelja zgrada, kao i izlaganje tih predmeta 
izvan lokala bez posebnog odobrenja nadležne 
službe općine Garčin.
Skladišni prostor pravne ili fizičke osobe, na 
otvorenom moraju biti estetski uređeni ili sklonjeni 
od pogleda s ulične strane.

Članak 11.

Postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava 
dozvoljeno je samo u oglasnim ormarićima, na 
oglasnim stupovima, panoima i na ostalim mjestima 
koja su predviđeni za tu svrhu, a iznimno za 
određenih manifestacija, Jedinstveni upravni odjel 
općine Garčin može odobriti isticanje plakata i na 
drugim mjestima.

Nakon prestanka svrhe objave, plakate uklanja 
pravna ili fizička osoba koja ih je postavila, odnosno 
čija se priredba, proizvod ili promidžba oglašuje, a 
najkasnije u roku od 3 dana i to na vlastiti trošak.
 Nije dozvoljeno postavljanje plakata, 
oglasa i sličnih objava na zaštitno staklo oglasnih 
ormarića.

Članak 12.

Orijentacijski planovi, javne telefonske govornice, 
poštanski sandučići i druga sredstva koja služe općoj 
uporabi mogu se izgrađivati ili postavljati na samo 
za to određenim mjestima.

Jedinstveni upravni odjel općine Garčin odlučuje o 
uklanjanju objekata iz stavka 1. ovog članka ukoliko 
utvrdi da oni nisu u ispravnom stanju, da ih nitko ne 
održava ili da iz drugih razloga ne mogu ostati na 
dosadašnjem mjestu.
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Poduzeće fiksne telefonije i pošte dužno je javne 
telefonske govornice i poštanske sandučiće 
održavati u ispravnom stanju i kvarove otklanjati u 
najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 
osam dana.

Članak 13.

Javni zahodi mogu se postaviti samo na javnim 
površinama gdje se skupljaju ljudi i zadržavaju kroz 
duže vrijeme i u većem broju.
 Javni zahodi moraju biti opremljeni 
suvremenom san i ta rnom opremom te  se 
svakodnevno moraju
čistiti i održavati.

Brigu o čišćenju i održavanju javnih zahoda vode 
pravne osobe - vlasnici javnog zahoda ili pravne ili 
fizičke osobe kojima je to povjereno.

 Javni zahodi moraju biti neprekidno 
otvoreni najmanje od 6,00 do 23,00 sata.

Članak 14.

 Prostori na kojima se obavlja promet 
poljoprivrednim i drugim proizvodima moraju biti 
čisti i uredni.

Članak 15.

Z a b r a n j e n o  j e  p r o d a v a n j e  i l i  i z l a g a n j e 
poljoprivrednih i drugih proizvoda izvan prostora 
određenih za tu svrhu bez odobrenja Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Garčin.

Zabranjeno je držati ambalažu i sanduke ispred 
poslovnog prostora na javnoj površini.

Članak 16.

Javne prometne površine i glavni putovi, noću 
trebaju biti osvijetljeni. Tijela za javnu rasvjetu 
moraju biti izrađena i održavana u skladu s 
propisima o sigurnosti prometa. Oprema javne 
rasvjete mora se održavati u ispravnom stanju i na 
nju se ne smiju lijepiti oglasi, reklame i sl.

Članak 17.

Zabranjeno je javne komunalne objekte, uređaje i 
opremu uništavati, oštećivati i prljati te šaranjem ili 
na neki drugi način nagrđivati njihov izgled.

Članak 18.

Pokretnim napravama u smislu ove Odluke smatraju 
se lako premjestivi objekti kao što su stolovi, stolice, 
klupe, pultovi, tezge, automati, konzervatori za 
sladoled, skele, štandovi, kamp-prikolice, tribine, 
nadstrešnice, suncobrani, vage, šatori, kontejneri, 
cirkusne naprave i šatori, luna-parkovi, zabavne 
radionice i sl.

Pokretnim napravama ne smatraju se privremeno 
postavljeni šatori poduzeća i sprave koje te pravne 
osobe koriste za obavljanje djelatnosti.

Članak 19.

Montažno demontažni objekti (kiosci) maksimalne 
2

površine do 12m  i pokretne naprave postavljaju se 
na javnim površinama u skladu s odobrenjem koje 
izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Garčin.
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se 
mjesto postavljanja, način uređenja i rok trajanja 
odobrenja, nakon čijeg su isteka korisnici dužni 
montažno demontažni objekt ili pokretnu napravu 
ukloniti bez posebnog upozorenja ili zatražiti 
produženje odobrenja.

Postavljanjem objekata iz stavka 1. ovog članka ne 
smije se spriječiti ili otežati korištenje javne 
površine, susjednih građevina, kao ni otežati ili 
ugroziti sigurnost prometa.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U 
NASELJIMA, ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA 
I NJIHOVO IZVANREDNO KORIŠTENJE

Članak 20.

 Javnim površinama u smislu ove Odluke 
smatraju se:
1. javne prometne površine: nerazvrstane 
ceste, dionice razvrstanih cesta kroz općinu, seoski, 
poljski i šumski putovi, nogostupi, trgovi, putovi na 
nasipima za obranu od poplava, javni prolazi, 
mostovi, parkirališta, prostori benzinskih crpki, 
stajališta javnog prometa i slične površine, 
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2. javne zelene površine: parkovi, drvoredi, 
živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna 
stabla, dječja igrališta, zelene površine uz ceste, 
obale rijeke, jezera, potoka, te sve prirodne zelene 
površine, 
3. prostori spomenika kulture i oko njega, 
4. privatne površine s javnim karakterom. 

U slučaju spora da li se pojedina površina u smislu 
ove Odluke smatra javnom površinom ili ne, 
tumačenje donosi općinski načelnik.

Javne površine mogu se koristiti samo u skladu sa 
svojom namjenom i na način kojim se osigurava 
njihovo čuvanje, te se moraju redovito čistiti i 
održavati. Komunalnim objektima i uređajima u 
smislu ove Odluke smatraju se uređaji za 
pročišćavanje otpadnih voda, vodovi i slivnici, 
otvoreni odvodni kanali, vodovodna mreža, dječja 
igrališta, groblja, urbana oprema i drugi objekti i 
uređaji javne namjene.

Članak 21.

 Poradi očuvanja javnih površina 
zabranjuje se:
1. svako oštećenje, uništavanje i zagađivanje 
javnih površina, kao i građevina i uređaja koji se na 
njima nalaze i čine njihov sastavni dio, 

2. prekopavanje javnih površina prilikom 
izvođenja građevinskih radova, držanje i 
istovarivanje materijala na javnim površinama, 
postavljanje skela i ograda oko građevine bez 
odobrenja 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin, 
3. popravljanje, servisiranje ili pranje vozila 
na javnim površinama i prolijevanje bilo kakvih 
tekućina, odlaganje otpada i materijala, te 
obavljanje bilo kakvih radnji koje nisu vezane uz 
čišćenje i održavanje javnih površina, 

4. ispuštanje otpadnih voda u otvorene 
vodotoke i kanale ili na druge javne površine, 
5. postavljanje zapreka na javnim površinama 
ili uz javnu površinu (metalne cijevi, građevinski 
materijal, drva za ogrjev i sl.), 

6. puštanje domaćih životinja na posebno 
uređene javne površine (parkove i sl.), uništavanje te 
onečišćavanje tih površina od strane istih, 
7. bilo kakvo uništavanje i oštećivanje javnih 
površina branjem cvijeća i plodova, odnošenjem 
humusa, lomljenjem grana, sječom drveća, 

oštećivanjem živica i travnjaka, klupa, košara za 
smeće, ukoliko isto nije vezano za čišćenje, i 
uređenje tih površina, 
8. da se ukrasni nasadi, voćke i druga stabla 
svojim granama nad vijaju na javne prometne 
površine, te ne smiju biti posađeni tako da otežavaju 
preglednost odvijanja prometa, 
9. ostavljanje ostataka odrezanih grana, 
pokošene trave i korova uz odvodni kanal, ogradu i 
svaku drugu javnu površinu, 
10. parkiranje i promet motornih vozila i 
njihovih priključaka, te radnih strojeva i njihovih 
priključaka izvan za to određenih površina, 
11. spaljivanje korova, odnosno spaljivanje 
industrijskog ili komunalnog otpada, 
12. kućni, glomazni, građevinski i tehnološki 
otpad, te uginule životinje i njihove ostatke, bacati 
uz riječno ili potočno korito, šume, ceste, odvodne 
kanale i ostale javne površine, 
13. lijepljenje i pričvršćivanje plakata po 
stablima ili objektima na javnim površinama, 
14. ostavljanje prikolica, neispravnih i 
neregistriranih vozila te olupina na javnim 
površinama, 
15. zaustavljanje vozila ili zvučna signalizacija 
u svrhu prodaje robe ili oglašavanja, bez posebnih 
dozvola i odobrenja, 
16. spaljivanje otpadnih tvari u dvorištima, 
vr tovima,  na pol joprivrednom zemlj iš tu , 
neizgrađenom građevinskom zemljištu i javnim 
površinama. 

Otpadnim vodama u smislu točke 4. stavka 1. ovog 
članka, smatra se svaka voda koja je na bilo koji 
način onečišćena korištenjem u industriji ili 
domaćinstvu, te ona koja se skuplja u septičkim 
jamama, u gnojnicama i gnojnim jamama, poljskim 
WC-ima i slično.

Prilikom čišćenja i održavanja javnih površina, 
vlasnici i korisnici parcela koje graniče uz iste, dužni 
su odmah s njih ukloniti ostatke lišća, cvijeća, 
plodova i grana koje padnu na javnu površinu, te ju 
dovesti u prijašnje stanje.

Članak 22.

Privremeno korištenje i zauzimanje javne površine 
ili drugog zemljišta u vlasništvu općine Garčin može 
se dozvoliti izuzetno na način koji nije sukladno 
njezinoj namjeni radi:
- postavljanja vodovoda i uređaja komunalne 
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infrastrukture i drugih vodova i uređaja, 
- i z v o đ e n j a  g r a đ e v i n s k i h  r a d o v a 

(postavljanje skele, deponiranje materijala i 
sl.), 

- sezonskog postavljanja ljetnih terasa, 
- postavljanja reklamnih konstrukcija, panoa 

i sl., 
- organiziranja javnih priredaba i skupova, 

postavljanje zabavnih parkova, 
- privremenog postavljanja pokretnih 

pozornica, 
- postavljanja pokretnih prodajnih naprava 

(štandova, stolova, stalaka, automata za 
prodaju napitaka, sladoleda i sl.), 

- privremenog odlaganja ogrjeva, 
- i drugih opravdanih slučajeva. 

Dozvola iz prethodnog stavka ovog članka mora 
sadržavati informacije o pravnoj ili fizičkoj osobi 
kojoj se odobrava privremeno korištenje, lokaciju 
javne površine za koju se dozvola izdaje, vrstu ili 
opis pokretnina kojima će se površina zauzeti, način 
korištenja odnosno zauzimanja površine, te 
vremenski period u kojemu se dozvoljava korištenje 
odnosno zauzimanje javne površine.
Dozvolu iz prethodnog stavka ovog članka izdaje 
jedinstveni upravni odjel općine Garčin.

Članak 23.

Mjesta na području općine Garčin na kojima se 
može dozvoliti postavljanje pokretnih prodajnih 
naprava, radi prigodnih prodaja povodom blagdana i 
manifestacija određuje općinski načelnik općine 
Garčin.

 Prodaja proizvoda iz vozila nije moguća 
bez odgovarajućih dozvola nadležnih tijela.

Članak 24.

 Za izvođenje bilo kakvih radnji na javnim 
površinama investitor je dužan ishoditi odobrenje
Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin. U 
odobrenju se navode uvjeti pod kojima se 
dozvoljava izvođenje radova, rok za izvođenje, rok i 
način sanacije prekopa i drugih radova.

Nije dozvoljeno poduzimanje bilo kakvih radnji iz 
stavka 1. ovog članka bez dozvole, odnosno 
suprotno dozvoli. Ako investitor ne dovede javnu 
površinu u prvobitno stanje, u roku koji mu je 
određen, nadležno tijelo odrediti će drugu osobu 
koja će izvršiti radove na teret investitora.

Članak 25.

U zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeno 
korištenje i zauzimanje javne površine ili druge 
površine u vlasništvu općine Garčin, predlagatelj je 
dužan navesti za koje potrebe i u kojem opsegu 
namjerava koristiti javnu površinu, rokove u kojem 
se obvezuje izvršiti predviđene radove, odnosno za 
koje vrijeme namjerava koristiti javnu površinu.
 Uz zahtjev predlagatelj je dužan priložiti:

- dozvole za gradnju, ukoliko se radi o 
radovima ili zahtjevu za koje su te dozvole 
potrebne, 

- suglasnost ili mišljenje MUP-a ukoliko je to 
predviđeno posebnim propisima, 

- zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, 
uz garanciju banke, ili mjenicu koji će služiti 
za namirenje troškova ukoliko radovi na 
sanaciji javne površine ne budu kvalitetno 
izvršeni, 

- suglasnost javnih poduzeća u čije se 
instalacije, odnosno objekt ulaže u zoni 
namjeravanog zahvata. 

Članak 26.

Dozvola za zauzimanje javne površine ili druge 
površine u vlasništvu općine Garčin u slučaju 
postavljanja vodova komunalne infrastrukture i 
drugih vodova, izvođenja građevinskih radova i 
drugih slučajeva ili članka 22. ove Odluke, naročito 
sadrži:

- odredbu o opsegu zahvata i drugim uvjetima 
u vezi korištenja i zauzimanja javne ili druge 
površine u vlasništvu općine, 

- obvezu geodetskog snimanja postavljenog 
voda, 

- odredbu o opsegu zahvata  koj i  se 
dozvoljava u postojećoj regulaciji prometa i 
mjerama sigurnosti za odvijanje prometa, 

- odredbu o vremenu trajanja radova i 
sanaciji, odnosno čišćenju javne površine, 

- uvjete i obvezu sanacije, odnosno čišćenja 
javne i druge površine u vlasništvu općine 
Garčin, 

- način kontrole izvođenja radova, 
- odredbu o obvezi plaćanja poreza, odnosno 

zakupnine za korištenje javne površine. 

Odobrenjem se utvrđuju uvjeti izvođenja radova 
tako da se osigura da nogostup i kolnik budu 
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prohodni, a zauzeti dio javne površine ograđen, 
propisano označen i osvijetljen.

Članak 27.

Za istovar, smještaj i utovar građevinskog 
materijala, podizanje skela i sličnih radova koji 
služe građevinskoj svrsi samo iznimno mogu se 
privremeno koristiti dijelovi javnih površina.

Članak 28.

Građevni materijal mora biti uredno složen i to tako 
da ne sprječava otjecanje oborinskih voda. Izvoditelj 
građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja 
ne rasipa. Ostali rastresiti materijal treba držati u 
sanducima i ogradama ukoliko radovi na istom 
mjestu traju dulje od 24 sata.

Tlo ispod skele može se u pravilu izuzeti iz prometa 
samo za vrijeme dok gradnja ne dođe do visine 
stropa nad prizemljem. Prolaz ispod skele mora se 
zaštititi protiv sipanja i propadanja materijala 
zaštitnim krovom u visini od 3,00 m iznad 
nogostupa, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje 
može nesmetano odvijati pješački promet.
Zabranjeno je odlaganje šljunka, šute i sličnog 
materijala uz drveće.

Prilikom pregleda korištenog prostora, ako se 
ustanovi da postoji kakvo oštećenje, korisnik 
odobrenja obvezan je u roku koji odredi nadležna 
služba općine Garčin u svom trošku korišteni 
prostor dovesti u prijašnje stanje.

Članak 29.

Za istovar drva, ugljena i slično, te za piljenje i 
cijepanje drva, treba prvenstveno upotrijebiti vlastiti 
dvorišni prostor, odnosno vlastito zemljište. U 
slučaju potrebe može se neophodno potreban dio 
javne površine upotrijebiti za istovar drva, ugljena 
ili slično te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali 
tako da se ne ometa pješački i cestovni promet. 
Istovarena drva moraju se složiti tako da je 
isključeno rušenje. Drva, ugljen i slično moraju se 
ukloniti s javne površine, najkasnije do noći, a 
upotrijebljena površina mora se odmah očistiti od 
piljevine i drugih otpadaka.

Članak 30.

Utovar i istovar robe i materijala ima se vršiti 
prvenstveno u zgradama i na zemljištu izvan javnih 
površina. U opravdanim slučajevima kao npr. radi 
nedostatka prostora ili kolnog ulaza i sl., može se 
istovar i utovar privremeno izvršiti i na javnim 
površinama, osim na mjestima na kojima je to 
zabranjeno.

Utovar i istovar mora se odvijati brzo i bez zastoja 
tako da se promet ne zaustavlja i ne ugrožava 
sigurnost prolaznika.

Članak 31.

Zabranjeno je stavljanje ispred zgrade ili ograde, na 
zgradu ili ogradu, uređaje ili predmete koji mogu 
povrijediti prolaznike ili nanijeti im štetu, kao i 
stavljanje takvih predmeta na javnu površinu.

Članak 32.

 Održavanje i očuvanje zelenih površina 
obuhvaća:
- njegu i obnavljanje sadnica: ukrasnog 

drveća, grmlja, cvjetnih nasada, travnjaka i 
drugog zelenila, 

- održavanje i obnavljanje pješačkih staza, 
ukoliko iste postoje, te ograda, klupa, 
instalacija i drugih uređaja na zelenim 
površinama, 

- očuvanje zelenila i uređaja od oštećenja. 

Članak 33.

U održavanju nasada i ukrasnog drveća, mora se 
uklanjati dotrajalo drveće ili nasadi i dopunjavati 
novim. Stabla uz stambene zgrade svojom krošnjom 
ne smiju zaklanjati dnevno svijetlo ili oštećivati 
fasadu, a uz prometne površine ne smiju otežavati 
preglednost i nad vijati se iznad istih.

Članak 34.

Stabla ili grane koje smetaju zračnim, električnim, 
telefonskim ili sličnim vodovima, može otkloniti 
samo pravna osoba čiji je vod vlasništvo.

Grmlje, nasade, stabla, grane i drugo biljno raslinje s 
javnih površina uklanja pravna ili fizička osoba koja 
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održava javne prometne i zelene površine po nalogu 
i uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Garčin.

Stabla i grane na javnoj zelenoj površini koji 
zaklanjaju prometne znakove siječe odnosno 
uklanja pravna ili fizička osoba ovlaštena za 
održavanje javnih zelenih površina.

Unutar zelenih površina dozvoljeno je izvoditi 
instalacije, ali se nakon izvedenih radova predmetna 
zelena površina mora dovesti u prijašnje stanje u 
roku od 48 sati od trenutka završetka posla zbog 
kojeg je instalacija izvedena.

Članak 35.

Svi vrtovi, drveće, kao i druge zelene površine uz 
javne prometne površine, moraju biti uređeni i 
održavani na način da ne nagrđuju izgled ulice ili 
cijele okoline.

Članak 36.

Općinski načelnik može zabraniti sadnju određenih 
kultura na javnim površinama gdje bi nagrdile sliku 
naselja ili narediti njihovo rušenje.

Članak 37.

Ulice, trgovi i druge javne površine u mjestima, čiste 
se prema godišnjem programu čišćenja. Sredstva za 
uređenje i održavanje javnih zelenih površina, 
osigurava općina Garčin iz komunalne naknade i 
Proračuna općine. Sredstva za uređenje i održavanje 
ostalih javnih površina osigurava nositelj prava 
korištenja, odnosno vlasnik zemljišta.

Članak 38.

 Čišćenje i održavanje čistoće na javnim 
prometnim površinama mora se konstantno 
provoditi.
Za stanje čistoće javnih površina odgovoran je 
davatelj usluge u okviru zaključenog ugovora, druge 
pravne osobe i građani ako te površine isključivo 
koriste ili njima upravljaju (npr. autobusne postaje, 
otkupne stanice, stočni sajmovi, skladišta, školski 
prostor, tržnice, ugostiteljski objekti, prodavaonice i 
sl.).

Članak 39.

Na javnim mjestima (ulicama, trgovima, parkovima, 
autobusnim stajalištima, ispred trgovina i sl.) ne 
smiju se bacati otpaci, već se isti moraju odlagati u 
za to posebno određene i na pogodnim mjestima 
postavljene košarice, posude i sl.
Košarice ili druge posude moraju biti izrađene tako 
da odgovaraju higijenskim uvjetima, te da se po 
svom izgledu uklapaju u okoliš.

Članak 40.

Zabranjeno je bacati na ulicu i ostale javne površine, 
otpatke voća, povrća, svijeća, papira, opušaka, te 
druge otpatke.

Članak 41.

 Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju 
onečišćivati javne prometne površine.

Vozila koja prevoze rastresite materijale ne smiju 
iste ispuštati po prometnicama, već ga moraju 
osigurati ceradama ili mrežama.

 Vozila koja se uključuju u promet s polja ili 
gradilišta moraju imati očišćene kotače.

Članak 42.

Javna poduzeća, trgovačka društva, ustanove, 
udruženje građana, stanari, vlasnici stambenih 
zgrada i korisnici poslovnih prostora dužni su čistiti 
svoja:

- dvorišta, vrtove i ostale površine koje 
pripadaju zgradama, 

- snijeg s nogostupa i parkirališta ispred 
zgrade, 

- posipati nogostup protiv poledice, 
- uklanjati snijeg i led s krova zgrade koja 

prijeti opasnost od njegovog pada uz 
prethodno postavljanje znaka upozorenja od 
dviju prekriženih letvi na svakom kraju 
zgrade. 

- pješačke staze, te odvodne kanale u naselju i 
izvan naselja uz svoje zemljište. 

Ako se u prizemlju zgrade nalaze poslovne 
prostorije, za održavanje čistoće pred tim 
prostorijama odgovoran je korisnik tih prostorija.
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Članak 43.

 Čišćenje uličnih nogostupa i pješačkih staza 
u pravilu treba obavljati do 8:00 sati ujutro.

Članak 44.

 Ako se tijekom dana nakupe veće količine 
otpadaka ili snijega i leda, čišćenje se ima obaviti 
odmah.

Članak 45.

Stanovnici općine, svi vlasnici, najmoprimci ili 
ovlaštenici prava korištenja zemljišta na području 
općine, kao i ostale osobe iz članka 2. ove Odluke , 
obvezni su u svom trošku održavati zaštitni 
zemljišni pojas u naseljima i to područje minimalno 
8 metara od granice privatnog posjeda prema 
županijskoj cesti, odvodne kanale uz prometnice , 
živice i drveće koje raste uz javne prometne 
površine, te sve ostale javne površine u pojasu od 
minimalno 8 metara koje su u nadležnosti općine, a 
graniče s njihovim katastarskim posjedom, ili s 
posjedom koji koriste u najmu.

Isto tako, sve osobe iz stavka 1. ovog članka dužne 
su održavati propuste i mostove na kanalima uz 
ceste, koji služe za pristup na njihovo zemljište ili na 
zemljište kojim se koriste.

Ukoliko obveznik ne izvrši svoju obvezu iz stavka 1. 
i stavka 2. ovog članka, dobrovoljno ili temeljem 
rješenja komunalnog redara, istu će izvršiti treća 
pravna ili fizička osoba na trošak obveznika.

Zabranjeno je zatvaranje odvodnih kanala 
polaganjem cijevi bez suglasnosti vlasnika ceste uz 
koju se odvodni kanal nalazi.

Članak 46.

Radi jednoličnog i kvalitetnog održavanja zaštitnog 
pojasa, nerazvrstanih cesta, odvodnih kanala, 
propusta (mostova), živica i drveća uz javne 
prometne površine, određuju se slijedeći tehnički 
normativi:

- maksimalna visina živice može biti 1,80 m 
uz uvjet da ne zaklanja prilaz na javnu 
površinu, 

- udaljenost živice i ograde za koju nije 

potrebna građevinske dozvola od ruba javne 
prometne površine mora biti minimalno 1,0 
m, 

- minimalna udaljenost novo zasađenih 
stabala od ruba odvodnih kanala i jaraka 
mora biti 3,0 m, 

- minimalna udaljenost novo zasađenih 
stabala od ruba nerazvrstanih cesta tamo 
gdje nema odvodnih kanala, mora biti 5,0 m, 

- granje drveća ne smije nadilaziti javnu 
površinu ispod 4 m visine, s time da stablo ni 
u kom slučaju ne smije biti ukošeno nad 
javnom površinom. 

Članak 47.

Jedinstveni upravni odjel općine Garčin može uz 
posebno rješenje odrediti i druge tehničke normative 
za obveznike iz članka 45. stavka 1., za izvršenje 
odredaba iz članka 46. ove Odluke.

Članak 48.

Uređenje zaštitnog zemljišnog pojasa (bankine), 
odvodnih kanala uz prometnice, živica i drveća koje 
raste uz javne prometne površine, obveznici su 
dužni održavati prema potrebi, ali minimalno tri 
puta godišnje i to zaključno do 15. travnja za 
proljetno razdoblje, do 15. srpnja za ljetno, te 
zaključno do 15. listopada za jesensko-zimsko 
razdoblje.

Uređenje zaštitnog pojasa uz javne prometne 
površine obuhvaća minimalno slijedeće radove: 
čišćenje odvodnih kanala i propusta, košnju trave i 
korova, te obrezivanje drveća i živica.

Postojeće drveće, šikare i slično uz odvodne kanale i 
jarke, vlasnici i korisnici parcela uz javne površine, 
dužni su ukloniti po rješenju komunalnog redara, 
ukoliko se utvrdi da je njihova lokacija u suprotnosti 
s odredbama ove odluke, ili da onemogućava 
normalan pristup za rad strojevima na održavanju 
odvodnih kanala i jaraka.

Članak 49.

Nadzor nad provođenjem odredaba iz članka 45., 
46., 47. i 48. provodi Jedinstveni upravni odjel 
općine Garčin.
Jedinstveni upravni odjel ima obvezu i ovlaštenje da 
izvršenje obveze povjeri izvođaču o trošku 
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obveznika, ukoliko isti ne izvrši obveze iz članka 45. 
ove Odluke.

Članak 50.

Vlasnici ,  odnosno korisnici  neizgrađenih 
građevinskih površina ili gradilišta uz javne 
prometne površine dužni su o vlastitom trošku 
brinuti se o njihovoj čistoći i redovito odstranjivati 
smeće, uklanjati korov te površine održavati 
urednima.

Članak 51.

Vlasnici ili korisnici građevinskog, poljoprivrednog 
ili neizgrađenog građevinskog zemljišta uz cestu ili 
drugu javnu površinu unutar naselja, dužni su 
zemljište držati uređeno u skladu s namjenom, i u 
skladu s ostalim propisima koji proizlaze iz ove 
Odluke.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem u smislu 
prethodnog stavka ovog članka smatra se zemljište 
koje se nalazi unutar građevinske zone naselja, na 
kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na 
kojemu postoji privremena građevina za čiju 
izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. 
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i 
ono zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje 
građevine.
U slučaju da vlasnik, odnosno korisnik površine niti 
nakon opomene ne odstrani otpatke, ili divlje i 
neuređeno raslinje te korov, isto će na njegov trošak 
odstraniti drugi izvođač po nalogu komunalnog 
redara na trošak vlasnika odnosno korisnika.

Članak 52.

 Izvođač građevinskih radova pokraj ili na 
javnim prometnim površinama dužan je na svoj 
trošak:
- brinuti se za čišćenje javne površine pred 

gradilištem dokle god seže širenje prašine ili 
druge nečistoće s gradilišta, 

- brinuti se za održavanje čistoće na 
odvodnim kanalima u blizini gradilišta, 

- očistiti vozila prije odlaska s gradilišta, tako 
da s vozila ne pada prometnim površinama 
blato i drugi otpaci, 

- brinuti se za odvod voda s gradilišta kako bi 
se spriječilo zatrpavanje odvodnih kanala. 

Članak 53.

Pri čišćenju i obrezivanju drvoreda i živica te grmlja 
i voćaka pri uređenju zelenila i drugim sličnim 
poslovima, pokraj ili na javnim površinama, izvođač 
takvih radova mora sav materijal ili otpad odmah 
odstraniti s javnih površina.

Članak 54.

Zabranjeno je oštećivati i prljati (šarati) zidove, te 
prislanjati bicikle i ostale predmete na fasade 
građevina.

Članak 55.

Poduzeća, druge pravne osobe i građani koji koriste 
javne površine za svoje potrebe, dužni su te površine 
održavati čistima i odgovorni su za stanje čistoće na 
njima.

Članak 56.

Površine oko kioska i drugih privremenih građevina 
i naprava, prodajnih štandova, kao i površine oko 
sportskih i zabavnih terena, stovarišta i drugih 
građevina gdje se obavlja po slovna djelatnost, 
moraju biti čiste i uredne, a za njihovu čistoću i 
urednost odgovorne su pravne osobe i građani koji ih 
koriste.

Članak 57.

Na uređenim javnim površinama s posebnim 
namjenama (parkovi, dječja igrališta i sl.) nije 
dozvoljeno puštanje i napasanje stoke i peradi.

Članak 58.

O uređenju, održavanju i čišćenju javnih površina 
brine općina Garčin, odnosno pravna osoba koja tim 
površinama gospodari ili ih isključivo koristi. 
Općina Garčin može uređenje i čišćenje javnih 
površina povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi 
registriranoj za obavljanje tih djelatnosti.

Površine koje se u gruntovnim knjigama još uvijek 
vode kao društveno vlasništvo, a nisu od javnog 
značaja, uređuju i održavaju u svom trošku korisnici 
koji te površine neposredno koriste.
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Članak 59.

Javne zelene površine formiraju se u skladu s 
detaljnim planovima prostornog uređenja i 
hortikulturnim projektima.

Članak 60.

 Investitor radova na javnoj zelenoj površini 
dužan je novouređenu zelenu površinu održavati i 
nakon što ju je zasadio.

Članak 61.

 Održavanje i očuvanje javnih zelenih 
površina obuhvaća:
- njegu i obnavljanje sadnica, ukrasnog 

drveća, grmlja, cvjetnih nasada, travnjaka i 
drugog zelenila, 

- održavanje i obnavljanje pješačkih staza, 
klupa, instalacija i drugih uređaja na 
zelenim površinama, 

- održavanje zelenila i uređaja od oštećenja. 

Članak 62.

O održavanju nasada i ukrasnog drveća mora se 
ukloniti dotrajalo drveće ili nasadi i dopunjavati 
novima.

IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I 
POSTUPANJE SA SKUPLJENIM 
KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 63.

U svrhu zaštite javnih i drugih površina i 
unapređenja zaštite okoliša, komunalni se otpad 
mora organizirano skupljati, odvoziti i odlagati na za 
to utvrđeno odlagalište otpada, a otpadom 
onečišćene površine moraju se sanirati.

Članak 64.

Otpad su tvari i predmeti koje je pravna ili fizička 
osoba odbacila ili odložila, namjerava ili ih mora 
odložiti, a dijeli se na komunalni i tehnološki otpad.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji 

nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan 
otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, 
ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Tehnološki otpad je otpad koji  nastaje u 
pro izvodnim proces ima u  gospodars tvu , 
ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po 
količinama, sastavu i svojstvu razlikuje se od 
komunalnog otpada.

Članak 65.

 Ovom odlukom regulirano je sakupljanje, 
odvoz i postupanje sa slijedećim kategorijama 
komunalnog otpada:
1. kućnog otpada 
2. korisnog otpada 
3. glomaznog otpada 

Otpad se sakuplja i odvozi organizirano te su 
vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija, 
stanari, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici 
stambenih i poslovnih prostorija obvezni koristiti 
usluge odvoza otpada, na način i pod uvjetima 
određenim ovom Odlukom i drugim propisima koji 
uređuju ove odnose.

Članak 66.

Kućni otpad su kruti otpaci iz stanova, zajedničkih 
prostorija stambenih zgrada, dvorišta i vrtova, te 
poslovnih prostorija, što se po svojoj veličini mogu 
odlagati u spremnike (kante) za kućno smeće.

Članak 67.

Korisni otpaci su kruti otpaci iz stanova, zajedničkih 
prostorija stambenih zgrada, dvorišta i vrtova te 
poslovnih prostorija što se mogu korisno upotrijebiti 
i preraditi u sekundarne sirovine, a naročito papir, 
staklo, metal i sl.

Članak 68.

Glomazni otpad su kruti otpaci iz stanova, 
zajedničkih prostorija stambenih zgrada, dvorišta i 
vrtova te poslovnih prostorija, kao i olupine vozila, 
što se po svojoj veličini ili postupku ne smatraju 
kućnim otpadom, a naročito kućanski aparati i 
strojevi, dijelovi sanitarnih uređaja, ambalaža i sl.
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Članak 69.

 Iz komunalnog otpada mora se izdvojiti 
opasan otpad i s njime postupati sukladno Zakonu o 
otpadu.

Opasnim otpadom u smislu prethodnog stavka 
smatraju se žeravica, vrući pepeo, uginule životinje i 
njihovi ostaci, tekućine, eksplozivne, zapaljive i 
otrovne tvari i sl.

Članak 70.

Do momenta dok neće biti riješen zasebni odvoz 
korisnog otpada koji se može reciklirati, sav 
komunalni otpad skuplja se nerazvrstan. Tamo gdje 
je to omogućeno, sav korisni otpad mora se 
selektivno odlagati u zasebne posude.

Članak 71.

 Posude i kontejnere za kućni otpad dužni 
su posjedovati, održavati i čistiti:

1. vlasnici ili korisnici stambenih objekata 
(obiteljske kuće, kuće za odmor i sl.), 

2. vlasnici ili korisnici poslovnog prostora, 
3. vlasnici ili korisnici stanova (stanari) u 

stambenim zgradama.
 
 Osobe iz prethodnog stavka dužne su 
spremnike za komunalni otpad održavati čistima i 
urednima.

Članak 72.

Posude i kontejneri za odlaganje komunalnog 
otpada ne smiju biti postavljeni na mjestima s kojih 
se otežava odvoz ili na mjestima koja otežavaju 
odnosno onemogućavaju nesmetano odvijanje 
prometa.

Vozila se ne smiju parkirati tako da onemogućavaju 
nesmetan odvoz kućnog otpada.

Članak 73.

Općina Garčin osigurava neprekidnu i potpunu 
uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
komunalnog otpada, nastalog korištenjem 
poslovnog i stambenog prostora, korištenjem kuća 

za odmor i čišćenjem javnih površina na području 
općine Garčin.
Uslugu iz prethodnog stavka ovog članka općina će 
osigurati povjeravanje iste koncesionaru ili više 
navedenih subjekata istodobno po području ili vrsti 
usluge.

Članak 74.

O povjeravanju vršenja usluga iz prethodnog članka, 
odnosno promjene davatelja usluge, općina će 
obavijestiti korisnike putem oglasnih ploča, 
odnosno drugih sredstava javnog priopćavanja.

Korisnici usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
otpada iz članka 73. Odluke su vlasnici, posjednici, 
najmoprimci i drugi korisnici stambenog i 
poslovnog prostora, te kuća za odmor na području 
općine Garčin.

Obveza korištenja usluge skupljanja komunalnog 
otpada odnosi se na sve pravne i fizičke osobe, 
vlasnike i korisnike građevina, odnosno vlasnike i 
korisnike posebnih dijelova građevina (stana ili 
poslovnog prostora) u kojima nastaje komunalni 
otpad.

Članak 75.

Vlasnici i korisnici stambenog domaćinstva ili 
prostornog prostora (poslovni i drugi pravni 
subjekti) dužni su sa subjektom kojem je općina 
povjer i la  poslove pr ikupl janja ,  odvoza i 
zbrinjavanja otpada sklopiti ugovor o usluzi 
preuzimanja spremnika ili kontejnera adekvatne 
zapremnine najkasnije u roku od 30 dana od 
obavijesti iz članka 74. stavak 1. ove Odluke.

Članak 76.

Izuzetno, po odluci općinskog načelnika donesenog 
na zahtjev domaćinstva, staračkog domaćinstva, 
domaćinstva korisnika socijalne pomoći putem 
centra za socijalnu skrb i samačka domaćinstva 
mogu sklopiti ugovor za korištenje posebnih vreća 
za otpad zapremnine od najmanje 80 litara.

Članak 77.

Vlasnici, odnosno korisnici kuća za odmor koji 
nemaju prebivalište na području općine Garčin i 
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nisu uključeni u organizirano prikupljanje, odvoz i 
zbrinjavanje komunalnog otpada na području 
općine Garčin, dužni su sklopiti ugovor za korištenje 
posebnih vreća za otpad.

Članak 78.

Kućni otpad se odvozi organizirano jednom tjedno. 
U dane određene za odvoz kućnog otpada vlasnici 
posuda za otpad dužni su ih sami iznijeti na 
prikladno mjesto za utovar ispred kuće tako da ne 
ometaju nesmetano odvijanje prometa, a ostali 
korisnici posude i kontejnere moraju držati na 
pristupačnim mjestima kako bi se otpad mogao 
odvesti.

Članak 79.

 Korisnici usluga odvoza kućnog otpada 
dužni su pažljivo puniti posude na način da se otpad 
ne rasipa. Eksplozivne, zapaljive i otrovne tvari ne 
smiju se odlagati u posude za otpad, a žeravica se 
mora prethodno ugasiti.

Članak 80.

Djelatnici koji sakupljaju i odvoze otpad dužni su 
pokupiti svu količinu kućnog otpada ukoliko je 
pravilno smješten u posudu za otpad ili za to 
namijenjene PVC vrećice smještene uz posude. 
Razbacani kućni otpad dužni su prikupiti korisnici 
usluga odvoza kućnog otpada.

Djelatnici iz stavka 1. ovog članka dužni su u 
potpunosti isprazniti spremnike i vratiti ih na mjesto 
na kojemu su zatečeni, a otpad rasut tijekom utovara 
dužni su pokupiti i preuzeti.

Članak 81.

U naseljima u kojima su postavljeni kontejneri za 
odlaganje selektivnog komunalnog otpada čija se 
vrijedna svojstva mogu iskoristiti (staklo, papir i sl.) 
zabranjuje se odlaganje ove vrste otpada izvan tih 
kontejnera, odnosno s drugim komunalnim 
otpadom.

Članak 82.

Zabranjeno je u vreće za otpad, kante ili kontejnere 
odlagati žeravicu, vrući pepeo, uginule životinje i 
njihove ostatke, tekućine, eksplozivne, zapaljive i 
otrovne tvari i sl. Zabranjeno je oštećivanje i 
uništavanje vreća, kanti i kontejnera, kao i 
prebiranje po smeću i odnošenje otpada.

Vreće u kojima se nalazi odloženi komunalni otpad, 
moraju biti od čvrstog materijala i čvrsto zavezane.

Članak 83.

Za sakupljanje otpada na javnim površinama 
postavljaju se košare za smeće. Zabranjeno je 
postavljati košare za smeće na stalke na kojima se 
nalaze prometni znaci, reklamne stupove i na 
drveća.

Komunalni redar može narediti korisniku javne 
površine, da u svom trošku postavi košaru za smeće, 
ako svojom djelatnošću prouzrokuje stvaranje 
otpada.

Članak 84.

Otpad sličan komunalnom otpadu koji nastaje u 
gospoda r s tvu ,  u s t anovama  i l i  u s lužn im 
djelatnostima, skuplja se u pravilu u spremnicima, a 
odvozi prema planu, na način i u rokovima koji 
zajednički određuju sakupljači otpada i pravna, 
odnosno fizička osoba koja taj otpad proizvodi.

 Troškove prijevoza i odlaganja otpada snosi 
pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka.

Članak 85.

Odvoz glomaznog i industrijskog otpada korisnici 
usluga mogu zatražiti od poduzeća koje odvozi 
takav otpad, a mogu i sami odvesti taj otpad na za to 
određeno mjesto. Akciju odvoza glomaznog otpada 
iz kućanstva može u toku godine organizirati općina 
Garčin s davateljem usluga odvoza otpada.

Članak 86.

O odvozu odbačenih i neupotrebljivih stvari bilo 
koje vrste, a koje nagrđuju ili onečišćuju okoliš, te 
nisu namijenjene upotrebi u svrhu proizvodnje, 
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održavanja ili gradnje na nekretnini, brine se vlasnik 
ili korisnik nekretnine.

Ukoliko otpad iz stavka 1. ovog članka nagrđuje 
izgled okoliša, vlasnik ili korisnik dužan je 
organizirati odvoz u roku od 30 dana.

Članak 87.

Proizvođač tehnološkog otpada dužan je obraditi i 
uskladišti t i  tehnološki otpad koji  nastaje 
obavljanjem djelatnosti, sukladno odredbama 
Zakona o otpadu i zaključenom ugovoru s pravnom 
osobom koja obavlja komunalne djelatnosti 
sakupljanja, odvoza i postupanja s komunalnim 
otpadom.

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu koristiti 
odvojeno se sakuplja i skladišti u posebno označene 
kontejnere (ambalažni otpad).
Otpad iz stavka 2. ovog članka, iznimno se može 
odložiti s ostalim otpadom ili spaliti, ako je to 
gospodarski opravdano te nije štetno za okoliš, niti 
je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti okoliša, 
odnosno Zakonom o otpadu.

Članak 88.

 S otpadom se mora postupati na način da 
se izbjegne:
- opasnost za ljudsko zdravlje, 
- opasnost za biljni i životinjski svijet, 
- onečišćavanje okoliša i voda, te tla i zraka 

iznad propisanih graničnih vrijednosti, 
- nekontrolirano odlaganje i spaljivanje, 
- nastajanje eksplozija i požara, 
- stvaranje buke i neugodnih mirisa, 
- pojavljivanje i razmnožavanje štetnih 

životinja i biljaka, te razvoja patogenih 
mikroorganizama, 

- narušavanje javnog reda i mira. 

 Otpad se ne smije spaljivati na otvorenim 
površinama niti u domaćinstvu.

Članak 89.

Naknada za odvoz otpada utvrđuje se ugovorom 
između davatelja usluge i općine Garčin. Cijena 
komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu 
plaća se isporučitelju usluge.

V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 90.

Obveza čišćenja javnih površina od snijega i leda je 
u obvezi pravne ili fizičke osobe koja obavlja 
komunalnu djelatnost čišćenja i uređenja javnih 
površina, odnosno zimskog održavanja cesta. 
Uklanjanje snijega i leda na nerazvrstanim cestama 
počinje kada zapadne više od 10 cm snijega.

Uklanjanje snijega i leda s kolnika dionica 
razvrstanih cesta kroz općinu dužna je organizirati 
Županijska uprava za ceste i Hrvatske ceste.

Članak 91.

Pravne i fizičke osobe, vlasnici i posjednici 
građevina i građevinskog zemljišta uz javne 
prometne površine dužni su organizirati ili osobno 
obavljati uklanjanje snijega i leda s nogostupa 
razvrstanih i nerazvrstanih cesta u cijeloj dužini 
nekretnine na kojoj se nalazi građevina koju koriste.
Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa tako da se snijeg 
i led odlažu na očišćeni kolnik ili slivnike 
kanalizacije.

Članak 92.

Vlasnici i posjednici stanova u stambenim 
građevinama dužni su ukloniti snijeg i led s 
parkirališta koje koriste, sa spremnika za odlaganje 
otpada i oko njih kako bi se omogućio pristup 
vozilima za odvoz otpada.

Članak 93.

Fizička ili pravna osoba kojoj je povjereno zimsko 
održavanje cesta na području općine Garčin je u 
obvezi prometne površine držati stalno sposobne za 
prometovanje  na  površ inama iz  n jegove 
nadležnosti.

Članak 94.

Osoba iz prethodnog članka dužna je sanirati i 
nadoknaditi štetu koja je nastala pri uklanjanju 
snijega i leda tehničkim pomagalima - ralicom.
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Članak 95.

Javna poduzeća, trgovačka društva, ustanove, 
udruženja građana, stanari, etažni vlasnici, korisnici 
poslovnog prostora vlasnici stambenih zgrada, 
izvođači radova i vlasnici gradilišta, dužni su 
uklanjanje snijega i leda izvršiti na način da time ne 
ugrožavaju i oštećuju javne površine i da ne nanose 
štetu susjedima. U slučaju nastanka štete, ista se 
mora odmah sanirati ili izvršiti obeštećenje.

Članak 96.

 Nije dozvoljeno odlaganje snijega i leda na 
javnim površinama.

Članak 97.

Ako obveznici iz članka 91. i 92. ove Odluke ne 
izvrše obvezu čišćenja snijega i leda, Jedinstveni 
upravni odjel općine Garčin naručiti će čišćenje 
snijega i leda od ovlaštene pravne ili fizičke osobe i 
troškove naplatiti od obveznika.

Članak 98.

Za vrijeme padanja snijega, radi omogućavanja 
uklanjanja snijega zabranjeno je parkiranje vozila na 
kolnicima i nogostupima.

Članak 99.

Za vrijeme padanja snijega na području trgova i 
javnih parkirališta, radi omogućavanja uklanjanja 
snijega nije dozvoljeno parkiranje.

Članak 100.

Kada prijeti opasnost od padanja snijega ili leda s 
krova građevina, vlasnici, odnosno korisnici dužni 
su snijeg maknuti s krova uz prethodno postavljanje 
oznake upozorenja od dviju prekriženih letava na 
obje strane pročelja zgrade i natpisom: "OPREZ - 
PROLAZ OPASAN" s vanjske strane.
 
Na objektima s čijih krovova prijeti opasnost 

urušavanja snijega ili leda na javnu površinu, 
obvezna je postava adekvatnih snjegobrana.

VI. SANITARNO KOMUNALNE MJERE

1. Čišćenje septičkih jama

Članak 101.

Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena fizička ili 
pravna osoba u skladu sa sanitarno-tehničkim 
uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke jame. Na 
području općine Garčin ne postoji mogućnost 
priključenja građevina na uređaje za odvodnju 
otpadnih voda, iz čega proizlazi da sve građevine 
moraju imati izgrađenu vodonepropusnu septičku 
jamu.

Članak 102.

Vlasnici septičkih jama dužni su redovno i na 
vrijeme zatražiti čišćenje jama kako ne bi došlo do 
prelijevanja, a time i onečišćivanja okoline. 
Troškove čišćenja septičkih jama snosi vlasnik, 
odnosno korisnik septičke jame.

Članak 103.

Ispražnjavanje fekalija i  drugih otpadaka 
dozvoljeno je samo na mjestima i uz uvjete koje 
odredi ili utvrdi sanitarna inspekcija, vodeći računa 
da je to najmanje 300 m od naselja. Strogo se 
zabranjuje ispuštanje u vodotoke. Ovlašteni 
isporučitelji komunalne usluge koji odvoze fekalije 
dužni su iste izlijevati u kanalizacijsku mrežu na 
mjesta koja su za to određena.

2. Držanje stoke i peradi

Članak 104.

U svim naseljima na području općine može se držati 
krupna ili sitna stoka, svinje i perad, a sve sukladno 
pravilima sanitarne i veterinarske inspekcije te 
ostalim propisima koji to uređuju. Organizirana 
proizvodnja - farme mogu biti locirane prema 
Prostornom planu uz nadzor sanitarne i veterinarske 
inspekcije.

Članak 105.

Prijevoz gnoja i gnojnice na polje i vrtove mora se 
vršiti na takav način da se ne oštećuju javne 
površine, a isti se odmah mora zaorati ili prekriti 
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slojem zemlje u cilju sprječavanja širenja 
neugodnog mirisa.

3. Dezinsekcija i deratizacija

Članak 106.

Pod pojmom sistemske dezinsekcije podrazumijeva 
se prskanje odgovarajućim sredstvima u cilju 
uništavanja muha, komaraca i drugih insekta.

Pod pojmom sistemske deratizacije podrazumijeva 
se postavljanje odgovarajućih mamaca za 
uništavanje štakora i drugih glodavaca, te 
prikupljanje i odstranjivanje uginulih životinja.

Potrebu, opseg, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja 
obvezne sistematske dezinsekcije i deratizacije 
utvrđuju veterinarsko-higijenska služba na zahtjev 
općinskog načelnika, odnosno Jedinstvenog 
upravnog odjela.

 Pravne i fizičke osobe dužne su omogućiti 
provođenje poslova dezinsekcije i deratizacije.

4. Čišćenje dimnjaka

Članak 107.

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara, vlasnici 
građevina dužni su održavati u ispravnom stanju 
dimnjake i ložišta kao i druge uređaje koji mogu 
prouzročiti nastajanje i širenje požara.

 Redovito čišćenje i kontrola dimnjaka i 
uređaja za loženje obveza je vlasnika objekata.

VII. ODREDBE O PROVOĐENJU 
NADZORA

Članak 108.

 Nadzor nad provođenjem odredbi ove 
Odluke i propisa donesenih temeljem ove odluke 
obavlja Jedinstveni upravni odjel, komunalni redar i 
druge nadležne inspekcijske službe u skladu sa 
zakonom. Komunalnom redaru u obavljanju 
njegovih poslova i zadataka pomažu mjesni odbori.

Ako komunalni redar u svom radu na mjestima i 
poslovima za koje je nadležan naiđe na prijetnje ili 
otpor, može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih 

osoba Ministarstva unutarnjih poslova, PU 
Brodsko-posavske, i drugih državnih tijela 
nadležnih za provođenje nadzora.

Članak 109.

Komunalni redar mora pri obavljanju poslova i 
zadataka imati vidno istaknutu posebnu značku i 
iskaznicu kojom dokazuje legitimitet i ovlasti koje 
su mu povjerene.

Posebnim aktom općinskog načelnika regulirat će se 
radni odnos i ostala pitanja od značaja za rad 
komunalnog redara.

Članak 110.

 Komunalni redar nadzirati će primjenu ove 
Odluke i propisa donesenih na osnovu nje, a 
ovlašten je:
1. izrijekom upozoravati i opominjati, 
fotografirati zatečeno stanje s ciljem prikupljanja 
dokaza o prekršaju, činjenično utvrditi postojanje 
prekršaja na mjestu počinjenja istog, te o tome 
sastaviti zapisnik, 
2. rješenjem narediti fizičkim i pravnim 
osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog 
reda, 
3. rješenjem narediti obavljanje radova 
sukladno odrednicama ove Odluke, ako utvrdi da se 
oni ne obavljaju, odnosno da se obavljaju nepravilno 
ili nepotpuno, 
4. rješenjem zabraniti obavljanje radova, što 
se izvode bez odobrenja nadležnog tijela, odnosno 
suprotno tom odobrenju, 
5. rješenjem zabraniti upotrebu neispravnog 
komunalnog objekta ili naprave, dok se ne uklone 
nedostaci, 
6. rješenjem narediti uklanjanje predmeta, 
objekata ili uređaja što je postavljen bez odobrenja 
nadležnog organa, odnosno suprotno tom 
odobrenju, 
7. izdavati naloge za blokiranje, deblokiranje i 
premještanje vozila zatečenih (parkiranih, 
zaustavljenih ili napuštenih vozila) na javnim 
zelenim površinama i površinama koje su bile 
zelene površine, a uslijed protupravnog parkiranja 
su uništene (zemljane površine bez postavljenog 
znaka dozvoljeno parkiranje) 
8. nadzirati primjenu ove Odluke i propisa 
donesenih na temelju Odluke i propisa donesenih na 
temelju Odluke 
9. naplati t i  novčanu kaznu na mjestu 
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počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz 
izdavanje potvrde, 
10. izdati prekršajni nalog i izreći novčanu 
kaznu, ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti 
novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, 
11. predložiti pokretanje prekršajnog postupka, 
12. poduzimati ostale mjere i radnje za koje je 
ovlašten Zakonom i ovom Odlukom. 

Komunalni redar dužan je u svom radu surađivati sa 
svim županijskim i inspekcijskim službama.  
Protiv fizičke ili pravne osobe koja je platila 
novčanu kaznu na mjestu počinjenja neće se 
pokretati prekršajni postupak. 
O uočenim nedostacima i poduzetim mjerama 
komunalni redar obavijestiti će Jedinstveni upravni 
odjel općine Garčin.

Članak 111.

 Mjesni odbori mogu:

1. upozoravati poduzeća i druge pravne i 
fizičke osobe na vladanje što nije u skladu s ovom 
Odlukom i propisima donesenim na temelju ove 
Odluke, te zahtijevati poduzimanje odgovarajućih 
mjera  Odluke, 
2. izvještavati komunalnog redara, odnosno 
Jedinstveni upravni odjel općine Garčin o 
slučajevima kršenja ove Odluke i propisa donesenih 
na osnovu ove Odluke, 
3. pomagati komunalnom redaru u obavljanju 
njegovih zadataka, 
4. obavljati i druge poslove što su im 
povjereni. 

Članak 112.

Odgovorne osobe u poduzećima, ustanovama i 
udrugama građana, dužni su komunalnom redaru 
omogućiti obavljanje dužnosti, a osobito pristup 
do prostorija, te mu dati potrebno objašnjenje.

VIII. UPRAVNE MJERE

Članak 113.

Ako se u slučajevima iz članka 110. točke 2., 3., 4., 
5., 6. i 7. ove Odluke ne postupi po rješenju 
komunalnog redara, kazniti će se:

- fizička ili pravna osoba novčanom kaznom 
u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna, 

- obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu 
samostalnu djelatnost, ako je prekršaj 
počinila u vezi obavljanja djelatnosti, 
novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 
5.000,00 kuna, 

- fizička osoba kao i odgovorna osoba u 
pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu 
od 1.000,00 do 2.000,00 kuna. 

Svaka kasnija novčana kazna izriče se u istom 
iznosu. Ukoliko pravna ili fizička osoba ne izvrši 
rješenje ni nakon tri uzastopno izrečene novčane 
kazne, rješenje će se izvršiti putem druge osobe na 
teret obveznika.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 114.

 Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 
5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili 
pravna osoba:

1. ako nema vidno i propisano istaknut kućni 
broj, odnosno postupa suprotno odredbama članka 
5., stavak 2. i 3., 
2. ako ne održava ogradu uz javnu površinu, 
odnosno postupa suprotno odredbama članka 6., 
stavak 1. i 2., 
3. ako ne održava natpis koji ju predstavlja, 
odnosno postupa suprotno odredbama članka 7., 
stavak 1., 2. i 3., 
4. ako vješa robu i druge prodajne predmete na 
prozore i vrata lokala, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 10., stavak 1. i 2., 
5. ako postavlja plakate i oglase na mjesta koja 
nisu za to predviđena, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 11., stavak 1., 2., 3., 
6. ako izlaže ili prodaje proizvode izvan 
prostora za tu svrhu, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 15., stavak 1. i 2., 
7. ako uništava ili zagađuje javne površine, 
pere vozila na javnim površinama, ispušta otpadne 
vode u vodotoke ili kanale, spaljuje otpad, odnosno 
postupa suprotno odredbama članka 21., točke 1., 3., 
4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15. i 16., 
8. ako vrši prodaju iz vozila bez odgovarajućih 
dozvola nadležnih tijela, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 23., stavak 2, 
9. ako drži građevinski materijal na način na 
koji to nije dozvoljeno, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 28., stavak 1., 2. i 3., 
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10. ako koristi javne površine za skladištenje 
ogrjevnog drva ili ugljena, odnosno postupa 
suprotno odredbama članka 29., 
11. ako vrši utovar ili istovar robe na javnoj 
površini, odnosno postupa suprotno odredbama 
članka 30., stavak 1. i 2., 
12. ako ne dovede zelenu površinu u prijašnje 
stanje nakon izvođenja instalacija, odnosno postupa 
suprotno odredbama članka 34., stavak 4., 
13. ako ne održava čis toću na javnim 
prometnim površinama, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 39., stavak 1. i 2., 
14. ako na javne površine baca otpatke, 
odnosno postupa suprotno odredbama članka 40., 
15. ako vozilom onečišćuje javnu površinu, 
odnosno postupa suprotno odredbama članka 41., 
stavak 1., 2. i 3., 
16. ako ne održava svoje dvorište, vrt i ostale 
površine, odnosno postupa suprotno odredbama 
članka 42., 
17. ako ne održava zaštitni zemljišni pojas, 
odvodne kanale uz prometnice, živice, drveće te sve 
ostale javne površine koje graniče s njihovim 
katastarskim posjedom, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 45., stavak 1., 2. i 4., 
18. ako ne ispunjava određene tehničke 
normative, odnosno postupa suprotno odredbama 
članka 46., 
19. ako ne ispuni propisani vremenski 
minimum održavanja javnih površina, odnosno 
postupa suprotno odredbama članka 48., stavak 1. i 
2., 
20. ako ne održava urednim neizgrađeno 
građevinsko zemljište, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 50., 
21. ako ne održava urednim poljoprivredno 
zemljište, odnosno postupa suprotno odredbama 
članka 51., stavak 1. i 2., 
22. ako izvođač radova ne ispuni obveze iz 
članka 52., odnosno postupa suprotno odredbama 
članka 52., 
23. ako ne ukloni otpad nastao čišćenjem i 
obrezivanjem stabala, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 53., 
24. ako onečišćuje zidove ili fasade, odnosno 
postupa suprotno odredbama članka 54., 
25. ako ne održava čis toću na javnim 
površinama koje koriste, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 55., 
26. ako ne održava čistoću oko kioska i sličnih 
instalacija, odnosno postupa suprotno odredbama 
članka 56., 
27. ako napasa stoku ili perad na posebno 
uređenim javnim površinama, odnosno postupa 
suprotno odredbama članka 57., 

28. ako odbije preuzeti i propisno koristiti 
posudu ili PVC vrećice za prikupljanje komunalnog 
otpada, odnosno postupa suprotno odredbama 
članka 71., stavak 1. i 2., 
29. ako postavi kontejner za otpad na mjestu 
koje otežava promet, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 72., stavak 1. i 2., 
30. ako ne sklopi ugovor za uslugu preuzimanja 
spremnika za otpad, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 75., 
31. ako ne sklopi ugovor za korištenje posebnih 
vreća za otpad, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 77., 
32. ako u posude za otpad odlaže opasne tvari, 
odnosno postupa suprotno odredbama članka 79., 
33. ako skupljanje i odvoz otpada ne izvršava na 
Zakonom propisani način, odnosno postupa 
suprotno odredbama članka 80., stavak 1., i 2., 
34. ako ne odlaže selektivni komunalni otpad u 
zasebne spremnike, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 81., 
35. ako s komunalnim otpadom odlaže uginule 
životinje, zapaljive i otrovne tvari, odnosno postupa 
suprotno odredbama članka 82., 
36. ako u roku od 30 dana ne ukloni otpad koji 
nagrđuje okoliš, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 86., stavak 2., 
37. ako s otpadom postupa suprotno odredbama 
članka 88., stavak 1., i 2., 
38. ako ne obavljaju uklanjanje snijega i leda s 
nogostupa, odnosno postupa suprotno odredbama 
članka 91., stavak 1., i 2., 
39. ako ne uklone snijeg i led sa spremnika za 
komunalni otpad, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 92., 
40. ako ne održava prometne površine 
sposobnima za prometovanje, odnosno postupa 
suprotno odredbama članka 93., 
41. ako prilikom uklanjanja snijega i leda čini 
štetu na javnoj površini ili na susjednim objektima, 
odnosno postupa suprotno odredbama članka 95., 
42. ako odlaže snijeg i led na javne površine, 
odnosno postupa suprotno odredbama članka 96., 
43. ako parkira vozilo na kolnik ili nogostup za 
vrijeme padanja snijega, odnosno postupa suprotno 
odredbama članka 98., 
44. ako parkira vozilo na trgovima ili javnim 
parkiralištima za vrijeme padanja snijega, odnosno 
postupa suprotno odredbama članka 99., 
45. ako ne postave natpis upozorenja ispred 
krovova s kojih prijeti padanje snijega, odnosno 
postupa suprotno odredbama članka 100., 
46. ako ne zaore ili na drugi način ne prekrije 
zemljom stajski ili drugi gnoj koji je rasuo po polju 
ili vrtu, odnosno postupa suprotno odredbama 
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članka 105., stavak 1. i 2., 
47. ako onemogućava poslove provođenja 
dezinsekcije i deratizacije, odnosno postupa 
suprotno odredbama članka 106., stavak 4., 
48. ako ne održava i ne čisti dimnjak, odnosno 
postupa suprotno odredbama članka 107., stavak 1. i 
2. 

 Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka 
novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 3.000,00 
kuna kazniti će se obrtnik ili fizička osoba koja 
obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako je prekršaj 
počinila u vezi obavljanja djelatnosti.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka novčanom 
kaznom u iznosu od 100,00 do 1.000,00 kuna kaznit 
će se fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj 
osobi.

Članak 115.

Komunalni redar ovlašten je uz izdavanje potvrde 
naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja 
prekršaja, bez izdavanja prekršajnog naloga, u visini 
donjeg iznosa propisane novčane kazne za fizičke 
osobe ili odgovornu osobu u pravnoj osobi za 
počinjeni prekršaj iz članka 114. stavka 1. ove 
Odluke, kada je počinitelj prekršaja zatečen u 
izvršenju prekršaja na temelju neposrednog 
zapažanja.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu 
kaznu, izdat će mu se prekršajni nalog, s uputom da 
plaćanje može izvršiti u roku od 8 dana, od dana 
kada je počinio prekršaj.

Smatra se da se počinitelj plaćanjem globe na mjestu 
počinjenja prekršaja, odnosno prema prekršajnom 
nalogu, a prije podnošenja prigovora, odrekao prava 
na prigovor protiv prekršajnog naloga.

Članak 116.

 Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 
10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička ili 
pravna osoba ako:
1. postupa suprotno odredbama o uređenju 
naselja iz članka 8., članka 13., članka 17. i članka 
19. ove Odluke (u nastavku teksta ovog članka: 
Odluke) 
2. ne postupi po odredbama o uređenju naselja 
iz članka 13., stavka 2., 3., i 4. Odluke, 
3. postupa suprotno odredbama o korištenju i 

čuvanju javnih površina iz članka 21. stavka 1. 
točaka 2., 7. i 12., članka 24., članka 31. i članka 36. 
Odluke, 
4. ne postupi po odredbama o skupljanju, 
odvozu i postupanju s komunalnim otpadom iz 
članka 69. Odluke, 
5. postupa suprotno odredbama o sanitarno-
komunalnim mjerama iz članka 103. Odluke, 
6. o d b i j e  p o s t u p a t i  p r e m a  r j e š e n j u 
Jedinstvenog upravnog odjela  i  r ješenju 
komunalnog redara, 
7. odbije komunalnom redaru pružiti potpuna 
objašnjenja ili mu onemogućava pristup do 
prostorija, objekata, naprava i uređaja što su 
predmet uredovanja. 

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom 
kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna 
kazniti će se obrtnik ili fizička osoba koja obavlja 
drugu samostalnu djelatnost, ako je prekršaj počinila 
u vezi obavljanja djelatnosti.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba 
(građanin) kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi 
kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 
1.000,00 do 2.000,00 kuna.

Članak 117.

Roditelj ili staratelj maloljetnika koji počini prekršaj 
iz ove Odluke, kaznit će se novčanom kaznom 
predviđenom za tu vrstu prekršaja.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 118.

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

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/16-01/46 
URBROJ: 2178/06-01-16-01
Garčin, 24. kolovoza 2016.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Mato Jerković, v.r.
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91.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 

09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 24. sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2016. godine, 

donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Općih uvjeta za korisnika grobnih mjesta i izvođače radova

Članak 1.

 Prihvaćaju se Opći uvjeti za korisnika grobnih mjesta i izvođače radova koje je predložio Jedinstveni 
upravni odjel općine Garčin kao Uprava groblja.   

Članak 2.

 Tekst Općih uvjeta za korisnika grobnih mjesta i izvođače radova je sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 3.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije".

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/16-01/47
URBROJ: 2178/06-01-16-01
Garčin, 24. kolovoza 2016.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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92.

 Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu («NN» 87/08, 163/12),  i članka 32. Statuta općine 

Garčin („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije broj 9/09) Općinsko vijeće općine Garčina na svojoj 

24. sjednici održanoj dana 24. kolovoza  2016. g. donijelo je 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Garčin za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2016. g.

OPĆI DIO

I.

 Polugodišnjim obračunom Proračuna općine Garčin utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 
4.352.250,42 kn.

II.

 Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna za 2016.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.937.005,68 kn.

III.

 Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka čini višak prihoda i 
primitaka:
Ostvareni prihodi i primici     4.352.250,42 kn
Izvršeni rashodi i izdaci      3.937.005,68 kn
Višak prihoda i primitaka        415.244,74 kn

IV.

Stanje žiro – računa na dan 1.1.2016.g. iznosilo je 731.313,34 kn, a na dan 30.6.2016.g. iznosi 
1.068.726,86 kn.

Stanje blagajne na dan 30.6.2016. g. iznosi 2.986,03 kn.

V.

Općina Garčin nije primala niti davala zajmove.

VI.

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2016. g. u iznosu od 10.000,00 kn nije potrošena.

VII.

 Stanje potraživanja općine Garčin na dan 30.6.2016. g. u ukupnom iznosu od 3.169.262,38 kn odnosi se 
na potraživanja za: 
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- porez za kuće za odmor              10.133,73 kn
- porez na promet               50.178,53 kn
- porez na reklame         264,22 kn
- porez na tvrtku               103.791,48 kn
- spomenička renta        3.470,66 kn
- koncesija za odvoz smeća     15.830,14 kn
- najam poslovnog prostora              100.655,93 kn
- zakup poljoprivrednog zemljišta             615.019,51 kn
- komunalni doprinos               131.821,18 kn
- komunalna naknada               684.281,69 kn
- grijanje                     41.568,06 kn
- plinska mreža – građani     59.897,10 kn
- zemljište             1.135.999,93 kn
- uredska oprema           500,00 kn
- nakn. za nezak. izgrađ. građevine             113.323,02 kn
- poslovni objekti               90.940,00 kn
- zatezne kamate           226,33 kn
- koncesija za odvoz pokojnika                       0,37 kn
- kontrola plodnosti tla                                   0,50 kn
- najam društvenog doma                11.360,00 kn

VIII.

 Stanje nepodmirenih obveza u iznosu od 435.071,08 kn odnosi se na nepodmirene račune dobavljačima.

IX.

 Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priložene tabele – Izvještaj o izvršenju 
općeg dijela Proračuna općine Garčin za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2016.g.

POSEBNI DIO

X.

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

XI.

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

OPĆINA GARČIN 
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/16-01/44
URBROJ: 2178/06-01-16-01
Garčin, 24. kolovoz 2016.god.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2474



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2475



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2476



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2477



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2478



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2479



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2480



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2481



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2482



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2483



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2484



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2485



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2486

OPĆINA
GORNJA VRBA

35.

             Na temelju članka 56. stavak 2. 

Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 

143/12.) i članka 40. Statuta općine Gornja Vrba 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»  

br. 09/09, 3/13),  Općinski načelnik općine Gornja 

Vrba donosi:

GODIŠNJI PLAN

davanja koncesija u 2017. godini

I.

         Godišnjim planom davanja koncesija u 2017. 
godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se planirani 
broj koncesija na području općine Gornja Vrba u 
2017. godini, vrste koncesije, rokovi na koje se 
pojedine koncesije planiraju dati, pravna osnova za 
davanje koncesije i procijenjena godišnja naknada 
za pojedine koncesije.

II.

 U  s k l a d u  s a  u t v r đ e n i m  u s t r o j e m 
komunalnog gospodarstva i važećim ugovorima o 
obavljanju komunalnih djelatnosti sa određenim 
koncesionarima, utvrđuje se Plan davanja koncesija 
za 2017. godinu, kako slijedi:

1. a) Komunalne djelatnosti

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova 
na području općine Gornja Vrba

– planirani broj koncesija: 1 koncesija
– rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina
– početak: 01.02.2017.
- procijenjena godišnja naknada: 3000,00 kuna
- pravna osnova za davanje koncesije:

 Zakon o komunalnom gospodarstvu 
(«Narodne novine», br.: 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09 i  49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 
i 147/14), Zakon o koncesijama ("Narodne novine", 
broj 143/12.) Odluka o komunalnim djelatnostima 
koje se obavljaju temeljem  koncesije na području 
općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“  broj 4/10). 
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III.

  Ovaj Plan dostavlja se Ministarstvu 
financija.

IV.

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, 
a objaviti će se u «Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije».

OPĆINSKI  NAČELNIK

KLASA: 363-01/16-01/20
URBROJ: 2178/28-01-16-1
Gornja Vrba,  29. 8. 2016.godine

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.

36.

 Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (Narodne novine Republike 
Hrvatske br. 82/2015) i članka 6. Stavak 1. 
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima 
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 
Republike Hrvatske br. 37/16 i 47/16) načelnik 
općine Gornja Vrba donosi:

ODLUKU 

o osnivanju Stožera civilne zaštite općine 
Gornja Vrbai imenovanju načelnika, zamjenika 

načelnika i članova Stožera civilne zaštite 
općine Gornja Vrba

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje stožera civilne 
zaštite općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu stožer 
civilne zaštite), sastav stožera, uvjeti za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera te 
način rada stožera.

Članak 2.

 Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, 
operativno i koordinativno) koje usklađuje 
djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite 
u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama.

IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA 
NAČELNIKA I ČLANOVASTOŽERA

Članak 3.

 U Stožer civilne zaštite imenuju:
1.Danijel Odobašić,načelnik stožera civilne zaštite,
2.Tomislav Marijić, zamjenik načelnika stožera 
civilne zaštite,
3. Mario Tonček,  član Stožera za protupožarnu 
zaštitu,
4. Pamela Cindrić, član Stožera za komunalne 
djelatnosti,
5 . Ivan Aračić, član  (predstavnik Policijske 
uprave ),
6. Ivan Škuljević, član ( predstavnik PU  za zaštitu 
i spašavanje ),
7.Ljiljana Mikešić,dr.,  član Stožera za medicinsko 
zbrinjavanje,
8. __________________,  član Stožera za  
veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju,
9. Ružica Čalušić, član Stožera  za zbrinjavanje 
stanovništva i evakuaciju, 
10.  Filip Tolić, član Stožera  (zapovjednik  
postrojbe opće namjene općine Gornja Vrba )

NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

 Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće koje 
se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće 
i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu 
pripremaju detaljne i specifične radne operativne 
postupke od značaja za koordiniranje djelovanja 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju 
poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje 
odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti 
sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Načelnik stožera civilne zaštite koji operativno 
usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne 
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području 
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svoje nadležnosti, sukladno specifičnostima 
izvanrednog događaja,  odlukom određuje 
koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga 
sustava civilne zaštite.

Članak 5.

 Stožeri civilne zaštite mogu biti stavljeni u 
stanje pripravnosti ili aktivirani, uvažavajući 
stvarne okolnosti.
 Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu 
rada kada je stožer u režimu pripravnosti donosi 
načelnik stožera.

Članak 6.

 Kada se proglasi stanje velike nesreće i 
katastrofe, stožeri civilne zaštite preuzimaju sve 
poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga 
sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju 
nastalih posljedica.
 Odluku o aktiviranju i načinu rada stožera 
donosi načelnik stožera.

Članak 7.

 U pravilu, prilagođavajući način rada 
stvarno nastalim okolnostima, stožer može raditi u 
punom ili užem sastavu, na pojedinačnim 
sjednicama ili kontinuirano dok je proglašeno stanje 
velike nesreće i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na 
izdvojenom mjestu uključujući i rad u terenskim 
uvjetima.

Članak 8.

 Načelnik stožera civilne zaštite u slučaju 
kada je utvrđena vjerojatnost nastajanja velike 
nesreće ili izvršno tijelo kada velika nesreća nastupi, 
na sjednice stožera civilne zaštite može u slučaju 
potrebe pozvati i stručnjake iz tijela javne vlasti, 
znanstvenih institucija i pravnih osoba od interesa za  
Općinu, drugih pravnih osoba i udruga građana, 
kriznih menadžera, ostalih eksperata i drugih 
institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje 
kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite 
u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 9.

 Administrativno-tehničke poslove i druge 
uvjete za rad stožera civilne zaštite osigurava 
Jedinstveni upravni odjel općine, sukladno odluci 
načelnika.
 Svakom članu stožera civilne zaštite tijelo 
koje predstavlja dužno je pružati svu stručnu i 
operativnu potporu od značaja za učinkovito 
provođenje zadaća svih operativnih kapaciteta iz tog 
područja.

Članak 10.
 Način rada stožera civilne zaštite uređuje se 
poslovnikom koji donosi načelnik općine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

 Pozivanje i aktiviranje stožera civilne 
zaštite nalaže načelnik stožera, a provodi se prema 
planovima djelovanja civilne zaštite.
 Pozivanje članova Stožera civilne zaštite 
provodi se sukladno shemi mobilizacije stožera koji 
donosi općinski načelnik i dio je Plana djelovanja 
civilne zaštite općine Gornja Vrba.

Članak 12.

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavljuje se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 810-01/16-01/1
URBROJ:2178/28-02-16/2
U  Gornjoj Vrbi, 26.08.2016.godine

Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl.ing., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2488



37.

         Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12.) i 

članka 26. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.09/09, 09/11, 03/13. 

), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 17.  sjednici održanoj 6.  rujna  2016. godine, donijelo je

ODLUKU

o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
općine Gornja Vrba za 2016. godinu

OPĆI DIO

I.      
     

Ovom Odlukom usvaja se Polugodišnji obračun Proračuna općine Gornja Vrba za 2016. godinu.

II.
      

U Proračunu općine Gornja Vrba u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. ostvareni su prihodi u 
iznosu  2.384.568,13 kn.

III.
      

Ukupni  rashodi  utvrđeni prema programima i aktivnostima Proračuna u navedenom razdoblju iznosili 
su 1.737089,15 kn.

IV.
       

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

Ostvareni prihodi  od 01.01. – 30.06. 2016. godine:                        2.384.568,13 kn.
Izvršeni rashodi     od 01.01. – 30.06. 2016. godine:                       1.737.089,15 kn.
___________________________________________________________________
Višak prihoda :                                                                                    647.478,98  kn

V.

      Stanje novčanih sredstava na žiro-računu Proračuna broj  HR6123400091856900007 na dan 01.01.2016. 
godine iznosilo je  972.116,27  kn.
      Stanje novčanih sredstava na žiro-računu Proračuna broj:   2491005-1856900007 na dan 01.01.2016. 
godine iznosilo je 684.488,28 kn (Credo banka d.d.). 

      Stanje novčanih sredstava na žiro-računu Proračuna broj:  HR6123400091856900007 na dan 
30.06.2016. godine iznosi 1.492.838,73 kn. 
      Stanje novčanih sredstava na žiro-računu Proračuna broj 2491005-1856900007 na dan 30.06.2016. 
godine iznosi 684.488,28 kn (Credo banka d.d.). 
      Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 30.06.2016. iznosi  582,64 kn.
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VI.

      Nenaplaćena potraživanja na dan 30. 06. 2016. godine iznose 2.564.804,00  kn, od čega su 2.251.732,00 
kn nenaplaćeni prihodi poslovanja, a 313.072,00 kn su nenaplaćeni prihodi od nefinancijske imovine, odnosno 
prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta.

VII.

       Na dan 30. 06. 2016 . ukupno nepodmirene dospjele obveze iznose  41.645,00 kn, od čega se 34.511,00 
kn odnosi na zadržana sredstva na ime ugovorenih penala za kašnjenje po Ugovoru za izgradnju mrtvačnice, a 
7.134,00 kn su ostale kratkoročne obveze tekućeg poslovanja u manjim iznosima za koje je obveza nastala krajem 
izvještajnog razdoblja te nisu podmirene do 30.06.2016.

VIII.

      Općina Gornja Vrba u izvještajnom razdoblju nije primala niti davala zajmove.

IX.

      Tekuća pričuva nije planirana  Proračunom za 2016. godinu.

 POSEBNI DIO

X.

       Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba sadrži pregled izvršenih 
rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine razvrstane po programima, aktivnostima i 
projektima prema planiranom Proračunu.

XI.
        

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba zajedno s Usporednim pregledom 
planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije”.

OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/16-01/5
URBROJ: 2178/28-02-16-1
Gornja Vrba, 6. rujna  2016. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Zdravko Jurić, v.r.
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38.

 Na temelju članka 7.  i članka 39.   Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) i članka 26. 

Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/09, 09/11, 03/13), Općinsko 

vijeće općine Gornja Vrba na  17. sjednici  održanoj  6. rujna 2016. godine, donijelo je:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Proračuna općine Gornja Vrba za 2016. godinu

                                                           
I. OPĆI DIO

Članak 1.

        U  Proračunu općine Gornja Vrba za 2016. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
28/2015. i 12/2016. ) članak 1. mijenja se i glasi:
„Proračun općine Gornja Vrba za 2016. godinu sastoji se od:

 
PRIHODI                                                                                                          8.339.000,00 
PRIHODI POSLOVANJA                                                                               8.239.000,00 
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                100.000,00
RASHODI                                                                                                         8.896.522,06
RASHODI POSLOVANJA                                                                              4.246.522,06
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                              4.650.000,00
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK                                                                         -557.522,06
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
 
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                                     0,00    
IZDACI ZA FI NANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                            0,00       
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                                                                  0,00                 
 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
 

VIŠAK PRIHODA PRENESENI                                                                       557.522,06  
    
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +  

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  PRETHODNIH GODINA                                      0,00     
 

Članak 2.

       Prihodi i rashodi Proračuna po grupama utvrđeni u bilanci prihoda i rashoda za 2016. godinu mijenjaju se i 
dopunjuju u računu prihoda i rashoda kako slijedi:
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1 2 3 4 5

PLAN ZA 2016.

POVEĆANJE + 

SMANJENJE - NOVI PLAN ZA 2016.
INDEKS 5/2

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 8.239.000,00 0,00 8.239.000,00 100,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 3.996.522,06 250.000,00 4.246.522,06 106,26

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.900.000,00 -250.000,00 4.650.000,00 94,90

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -557.522,06 0,00 -557.522,06 100,00

0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 0,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00

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

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Vlastiti izvori - višak prihoda 557.522,06 0,00 557.522,06 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2016. GODINU                    OPĆI DIO

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK 

PRIHODA I REZERVIRANJA)
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II.  POSEBNI DIO

Članak 3.

       Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate 
zajmova povećavaju se odnosno umanjuju po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu 
Proračuna prema programima, aktivnostima i projektima kako slijedi:
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Članak 4.

        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine i bit će 
objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/16-01/6
URBROJ: 2178/28-02-16-1 
Gornja Vrba, 6. rujna 2016. god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Zdravko Jurić, v.r.
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39.

 Na temelju čl. 44. stavak 3. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 

39/13), Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja 

sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 

ribnjake (Narodne novine broj 45/09) te čl. 40. 

Statuta općine Gornja Vrba (Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije br. 09/09, 09/11, 3/13), 

općinski načelnik općine Gornja Vrba, donosi:

IZVJEŠĆE

o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i 

zakupa poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske za 2015. godinu na 

području općine Gornja Vrba

I

 Sredstva ostvarena od prodaje i  zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske, na području općine Gornja Vrba za 

2015.godinu, ostvarena u iznosu od 329.579,00 kn., 

kako slijedi:

- Zakup poljoprivrednog zemljišta

  280.612,00 kn;

- Prodaja poljoprivrednog zemljišta

  48.967,00 kn:

II

Sredstva iz čl. I. Ove Odluke utrošena su za 

održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova, 

izgradnju kanalske mreže te provedbu Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

III

 Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku 

Brodsko posavske županije ".

KLASA: 320-02/16-01/11

URBROJ:2178/28-02-16/2

U Gornjoj Vrbi, 07.09.2016.god.

OPĆINSKI NAČELNIK:

IVAN VULETA, dipl.ing., v.r.

40.

 Na temelju članka 20. Zakona o proračunu 

(„Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12), članka 31. 

stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito 

izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 

86/12 i 143/13), općinski načelnik općine Gornja 

Vrba, podnosi:

IZVJEŠĆE

o utrošku sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na 

području općine Gornja Vrba za 2015. godinu

Članak 1.

Jedinice lokalne samouprave donose program 

utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koju 

plaćaju vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada. 

Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području općine 

Gornja Vrba za 2015. godinu koriste se isključivo za 

izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti 

i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja 

zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje 

infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja. 

Članak 2.

Proračunom općine Gornja Vrba za 2015. godinu 

sredstva naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru, ostvarena su u iznosu 

od 87.650,78 kuna
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Članak 3.

Sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području općine 

Gornja Vrba za 2015. godinu utrošena su za izradu 

prostornih planova, sanaciju područja zahvaćenih 

nezakonitom gradnjom te za poboljšanje 

infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

Članak 4.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije.“.

KLASA: 944-10/16-01/2

URBROJ:2178/28-02-16/2

U Gornjoj Vrbi, 07. 09.2016.god.

OPĆINSKI NAČELNIK:

IVAN VULETA, dipl. ing., v.r.

41.

 Na temelju članka 65 stavka 2. Zakona o 

šumama (Narodne novine br. 140/05, 82/06,129/08, 

80/10,124/10,25/12, 68/12 i 148/13), ) i članka 40. 

Statuta općine Gornja Vrba («Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije» 9/09, 09/11 i 3/13), 

općinski načelnik općine Gornja Vrba, podnosi:

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2015. godinu

Članak 1.

 Prihod Proračuna općine Gornja Vrba za 

2015. godinu od šumskog doprinosa planiran je u 

iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 2.

 Ostvareni prihod od šumskog doprinosa u 

2015. godini u iznosu od 44.287,42 kn utrošen je za 

financiranje izgradnje komunalne infrastrukture 

sukladno Programu gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine 

Gornja Vrba u 2015. godini.

     

Članak 3.

 Ovo Izvješće o izvršenju Programa sastavni 

je dio izvješća o izvršenju Plana Proračuna općine 

Gornja Vrba za 2015. god., a objaviti će se u 

«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

KLASA: 321-01/16-01/1

URBROJ:2178/28-02-16/2

U Gornjoj Vrbi, 07. 09.2016.god.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

IVAN VULETA, dipl.ing., v.r.

42.

 Na temelju članka 26. Statuta općine Gornja 

Vrba («Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije» 9/09, 09/11 i 3/13), Općinsko vijeće 

općine Gornja Vrba na svojoj 17. sjednici održanoj 

06. 09. 2016. godine, donosi:

ODLUKU

o stavljanju van snage Odluke o imenovanju 

članova Stožera za zaštitu i spašavanje općine 

Gornja Vrba

Članak 1.

Stavlja se van snage Odluka o imenovanju članova 

Stožera za zaštitu i spašavanje općine Gornja Vrba 
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KLASA: 810-01/13-01/3 od 11.07.2013.godine 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 

13/13,) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje 

općine Gornja Vrba KLASA:810-01/14-01/1 od 

10.09.2014.godine («Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije br. 17/14).

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije«.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 810-01/16-01/1

URBROJ:2178/28-02-16/16

U Gornjoj Vrbi, 07.09.2016.godine

Predsjednik:

Zdravko Jurić, v.r.

43.

 Temeljem članka 65. Zakona o šumama 

(„Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, 129/08, 

80/10, 124/10, 25/12 i 68/12) i i članka 26. Statuta 

općine Gornja Vrba («Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije» 9/09, 09/11 i 3/13), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 17. sjednici 

održanoj dana 06.09.2016. godine, donosi

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa u 

2016.god.

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i 

utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate 

šumskog doprinosa u Proračunu općine Gornja Vrba 

za 2016. godinu.

Članak 2.

U 2016. godini planira se prihod od šumskog 

doprinosa u iznosu od 20.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošiti će se za 

održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture na 

području općine Gornja Vrba u 2016. godini.

Članak 4.

Ovaj Program izvršavat će se ovisno o prilivu 

sredstava u Proračun općine Gornja Vrba, te se 

tijekom godine može mijenjati i dopunjavati ovisno 

o raspoloživim sredstvima. 

Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je 

općinski načelnik u cijelosti.

Članak 5.

O izvršenju ovog Programa općinski načelnik 

podnijeti će izvješće Općinskom vijeću u prvom 

tromjesečju nakon isteka godine na koju se ovaj 

Program odnosi. 

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u 

"Službenom vjesniku Brodsko posavske županije.

KLASA: 321-01/16-01/1

URBROJ:2178/28-02-16/1

U Gornjoj Vrbi, 07. 09.2016.god.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zdravko Jurić, v.r

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2519



44.

 Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(Narodne novine br. 86/12, 143/13) i članka 26. 

Statuta općine Gornja Vrba («Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije» 9/09, 09/11 i 3/13), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 17. sjednici 

održanoj dana 06.09.2016. godine, donosi:

PROGRAM

utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu

Članak 1.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama (NN 86/12 i 143/13) propisano je da „ 

30% sredstva naknade prihod su proračuna jedinice 

lokalne samouprave na čijem se području 

nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se 

namjenski za izradu prostornih planova kojima se 

propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i 

sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom 

gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno 

nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja 

prema programu koji donosi predstavničko tijelo 

jedinice lokalne samouprave“ stoga se ovim 

Programom utvrđuje namjena i kontrola korištenja 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru, a koja je prihod Proračuna općine 

Gornja Vrba za 2016. godinu . 

Članka 2.

U proračunu općine Gornja Vrba za 2016. godinu 

predviđaju se sredstva naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 

100.000,00 kuna.

Ostvareni prihod od naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošit će se 

za dovršetak izrade 2. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja općine Gornja Vrba kao i za 

poboljšanje infrastrukture kroz Program gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2016. godinu

Članka 3

Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog članka 

ovog Programa obavlja Općinsko vijeće općine 

Gornja Vrba

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u 

"Službenom vjesniku Brodsko posavske županije ".

KLASA: 944-10/16-01/2

URBROJ:2178/28-02-16/1

U Gornjoj Vrbi, 07. 09.2016.god.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zdravko Jurić, v.r.

45.

 Na temelju čl. 3. Pravilnika o uvjetima i 

načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 

zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 

koncesije za ribnjake (Narodne novine broj 45/09) i 

članka 26 Statuta općine Gornja Vrba («Službeni 

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

09/11, 03/13), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba 

na 17. sjednici održanoj dana 06.09.2016. godine, 

donosi:

PROGRAM

utroška sredstava ostvarenih od prodaje i 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske za 2016.godinu
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Članak 1.

1.Ovom Odlukom propisuje se korištenje sredstava 

iz Općinskog proračuna za 2016.godinu ostvarenih 

od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 

Gornja Vrba, za financiranje troškova vezano uz 

provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu

 ( usluge katastra, javnog bilježnika), održavanje 

nerazvrstanih cesta, materijal i usluga za sanaciju 

poljskih puteva (nasipavanje natresnica), otkup 

zemljišta za proširenje prometnica, sanacija divljih 

odlagališta otpada, sufinanciranje LAG Slavonska 

ravnica, te sufinanciranje i druge poticajne mjere u 

unapređenju poljoprivredne proizvodnje. 

Članak 2.

Prihod od prodaje i zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske planira se 

u proračunu općine Gornja Vrba, za 2016. godinu u 

ukupnom iznosu od 430.000,00 kuna 

Članak 3.

Financiranje poslova iz čl. 1 ove Odluke vršit ce se 

na način da ce se sredstva ostvarena od prodaje i 

zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod 

općine te trošiti po planiranim Gornja Vrba, 

pozicijama.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko 

posavske županije ".

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 320-02/16-01/11

 URBROJ:2178/28-02-16/1

 U Gornjoj Vrbi, 07.09.2016.god.

Predsjednik vijeća: 

Zdravko Jurić, v.r.

46.

 Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 

novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka čl. 26. 

Statuta općine Gornja Vrba ( Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije br. 09/09, 09/11 i 13/13 

), Općinsko vijeće Gornja Vrba na svojoj 17. sjednici 

održanoj 06.09.2016.g. donijeloje:

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu općinskog 

načelnika

I

Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika 

općine Gornja Vrba za razdoblje od 01.siječanj 

2016. do 30. lipanj 2016. godine. 

II

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 023-01/16-01/ 20

URBROJ: 2178/28-02-16-4 

 Gornja Vrba, 07. rujan 2016.god. 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Zdravko Jurić, v.r.
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47.

 Na temelju članka 20.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine» br. 90/11, 83/13 i 143/13) i 

članka  40. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 09/09, 

09/11 i 3/13“) općinski načelnik donio je:

II  IZMJENU I DOPUNU  PLANA 

nabave općine Gornja Vrba za 2016. godinu 

Članak 1.

 Ovom se Odlukom vrše II Izmjene i dopune Plana nabave općina Gornja Vrba za 2016. godinu, 
KLASA:400-01/16-01/1; URBROJ: 2178/28-01-16-1 od 12.01.2016.godine, i KLASA:  400-01/16-
01/1; URBROJ: 2178/28-01-16-2 od 16. 06. 2016. godine a iz razloga usklađenja sa Odlukom o izmjeni 
i dopuni Proračuna općine Gornja Vrba a u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

                                                                                                                                                        

Članak 2.

        

 U Planu  nabave općine Gornja Vrba za 2016. godinu., mijenja se članak 2: 
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Članak 3.

 Ostale odredbe Plana nabave za 2016. ostaju neizmjenjene.

              
Članak 4.

 Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na internetskim stranicama općine Gornja Vrba www.gornja-
vrba.hr. 

KLASA: 400-01/16-01/1
URBROJ: 2178/28-01-16-3
Gornja Vrba, 13.09.2016. godine

Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.
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OPĆINA  PODCRKAVLJE

19.

 Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14), članka 1. Uredbe o 

sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 

106/2012 i 130/2013, 19/15 i 119/15) i članka 47. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije„ broj 04/13), Općinski načelnik donosi:

ODLUKU

o proceduri naplate općinskih potraživanja

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se procedura/postupak obračuna i naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja 
u općini Podcrkavlje, osim ako posebnim propisom nije drugačije utvrđeno.

Članak 2.

Postupak obračuna i naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja:
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Redni 
broj 

AKTIVNOST ODGOVORNOST DOKUMENT ROK 

1. 
Vođenje evidencije 
dospjelih i nedospjelih 
potraživanja 

Referent za računovodstvo i 
financije ili službenik kojeg 
ovlasti načelnik  

Evidencija 
potraživanja 

Po dospijeću 

2. 

Utvrđivanje dospjelog 
nenaplaćenog 
potraživanja 
 

Referent za računovodstvo i 
financije ili službenik kojeg 
ovlasti načelnik 

Pregled analitičkih 
kartica i Knjiga 
izlaznih računa 

Po dospijeću 

3. 
Izdavanje opomena 
 

Pročelnik JUO; referent za 
računovodstvo i financije ili 
službenik kojeg ovlasti 
načelnik 

Opomena   Po dospijeću 

4. 
Naplata putem obročne 
otplate 

Pročelnik JUO; općinski 

načelnik, referent za 
računovodstvo i financije ili 
službenik kojeg ovlasti 
načelnik 

Sporazum o 
obročnoj otplati 
duga 

Po dospijeću 

5. 
Naplata putem 
instrumenta osiguranja 
plaćanja 

Pročelnik JUO; općinski 

načelnik; vanjski savjetnici  

Aktiviranje 
instrumenta 
osiguranja plaćanja: 
zadužnica, mjenica, 
bankovno jamstvo 

Polugodišnje 

6. 
Ovrha – prisilna naplata 
potraživanja  

Pročelnik JUO; općinski 

načelnik; vanjski savjetnici 
Rješenje o ovrsi Polugodišnje 

 

Članak 3.

Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja su: pismena opomena, mogućnost obročne otplate, 
naplata putem instrumenta osiguranja plaćanja i pokretanje ovršnog postupka.

Izdavanje opomena
Uvodi se redoviti sustav opominjanja po osnovi općinskih prihoda (Komunalna naknada, Komunalni 

doprinos, Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Zakup poslovnog prostora i dr.) koje 
određeni dužnik ima prema općini.

Opomene za pravne osobe šalju se barem dva puta godišnje, a za fizičke barem jednom godišnje.
U opomeni treba navesti podatke o dužniku, iznos duga i pravni temelj po kojem ga se poziva na plaćanje 

duga (ugovor, račun, rješenje i dr.)
U roku 30 dana nadzire se naplata potraživanja po opomenama.

Naplata putem obročne otplate
Dužnik može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom duga. Ukoliko se odobrava obročna otplata duga, u 

Sporazumu kojim se odlučuje o zahtjevu obvezno se utvrđuje ukupan broj i iznos mjesečnih obroka te rokovi 
plaćanja.

Naplata putem instrumenta osiguranja plaćanja
Nakon što u roku navedenom u opomeni nije naplaćen dug za koji je poslana opomena aktivira se naplata 

putem instrumenta osiguranja plaćanja za one dužnike za koje postoji instrument osiguranja plaćanja.
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Ovrha – prisilna naplata potraživanja
Nakon što u roku navedenom u opomeni nije naplaćen dug za koji je poslana opomena, izdaju se ovršna 

rješenja za sve dužnike osim onih koji su dogovorili obročnu otplatu duga.
Ako se Rješenje o ovrsi vrati neuručeno, nakon dva slanja, stavlja se na oglasnu ploču. Slijedećih dana 

prati se naplata po izdanim Rješenjima o ovrsi. Ukoliko naplata izostane ovršno Rješenje šalje se FINA-i na 
naplatu. Ako ni FINA ne naplati potraživanje općine Podcrkavlje po ovršnom rješenju (ako ovršenik nema 
otvorenih računa na bankama, ako su ispred potraživanja općine Podcrkavlje druge ovrhe te kao takva čeka u redu 
na naplatu i sl.), može se provesti zabilježba potraživanja u zemljišnim knjigama na imovini ovršenika (ako ima 
imovine).

Članak 4.

Redovitim i ažurnim knjiženjem naplate općinskih prihoda, omogućuje se lakše i točno praćenje naplate 
te utvrđivanje otvorenih potraživanja.

Kod knjiženja uplata važno je obratiti pažnju na stavke koje se zatvaraju uplatom. Ukoliko je dužnik 
naveo poziv na broj obavezno se zatvara dugovanje po pozivu na broj. Ukoliko dužnik nije naveo poziv na broj 
obavezno se zatvaraju najstarija dugovanja dužnika.

Članak 5.

Ova Odluka - Procedura stupa na snagu danom donošenja, objavit će se  u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“  i službenoj internetskoj stranici općine Podcrkavlje. 

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-08/16-01/63
URBROJ: 2178/13-02-16-1
Podcrkavlje,  31. kolovoza  2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Trtanj, v.r.
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53.

 Na temelju članka 95. Zakona o prostorno 

uređenju (Narodne novine br. 152/13) i članka 45. 

Statuta općine Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 04/13), načelnik općine 

Sibinj donosi:

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga 3. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja općine Sibinj

Članak 1.

 Na temelju Nacrta Prijedloga plana 

uređuje se Prijelog 3. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja općine Sibinj, koji se sastoji od 

tekstualnog, grafičkog dijela, obrazloženja i 

sažetka za javnost, a sastavni je dio ovog 

Zaključka.

Članak 2.

 Prijedlog 3. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja općine Sibinj iz čl. 1. ovog 

Zaključka upućuje se na javnu raspravu sukladno 

važećem Zakonu o prostornom ređenju (NN 

153/13) u trajanju od 15 dana.

Članak 3.

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije".

Klasa : 350-01/15-01/5

Urbroj: 2178/08-03-16-81

Sibinj, 29. kolovoza 2016. godine

Načelnik

Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.

OPĆINA  SIBINJ
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54.

 Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o polugodišnjem i 

godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Sibinj je na  svojoj 19.sjednici održanoj 

09.09.2016.g. donijelo

POLUGODIŠNJE  IZVJEŠĆE 

o izvršenju  Proračuna općine Sibinj za razdoblje 1.1.-30. 06. 2016. g.

OPĆI DIO

I

 Polugodišnjim obračunom proračuna općine Sibinj za  razdoblje 1.1.-30.06.2016. godine utvrđeni su 
ostvareni prihodi i primici u iznosu od  5.894.493,05 Kn.

II

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za 1.1.-30.06.2016. godine izvršeni su u 
ukupnom iznosu od  3.780.216,77 Kn.

III

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak  prihoda:

  Ostvareni prihodi i primici  …………………...…......... 5.894.493,05   Kn
  Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…...3.780.216,77  Kn

 Višak  prihoda u razdoblju 1.1.-30.06..2016.g.
  ……………………………....…..2.114.276,28  Kn

 

 Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

  Višak prihoda iz 2015.g. …………………………………………...1.653.795,22  Kn
               Višak  prihoda u razdoblju 1.1.- 30.06..2016.g.........................2.114.276,28  Kn
  Ukupni višak prihoda ………………………………..........3.768.071,50   Kn

IV

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2016.godine bilo je 2.301.781,06 Kn,  a na dan 30.06.2016. godine 
4.125.448,02 Kn.
 Stanje izdvojenih novčanih sredstava za ostale namjene  na dan 1.1.2016.g. bile su 0,36 Kn, a na dan 
30.06.2016.g.0,36 Kn.
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V

Stanje blagajne na dan 1.1.2016.godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 30.06.2016.godine bilo je 4.227,26 kn.

VI

Stanje potraživanja na dan 30.06.2016.g.:
       -     potraživanja za dane koncesije…………………………………….26.000,00 Kn
       -     potraživanje za koncesije-dimnjačar………………………………...5.737,95 Kn

-  potraživanja za općinske poreze……………………….…..........198.794,36 Kn
-  potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..881.607,04 Kn
- potraživanja za komunalni doprinos...........................................72.834,12  Kn
-  potraživanja-grobna naknada………………………………………...7.973,69 Kn
- potraživanja-dodjela grobnog mjesta………………………………..2.704,00 kn
- potraživanja za stanarine..............................................................8.665,36 Kn
- potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH........................153.405,32 Kn
-     potraž. za naknade od nefin. imovine –javne površine…….…….12.344,44 Kn
-     ostala nespomenuta potraživanja…………………………………....8.504,89 Kn
-    potraž. od više ovršenog za dopr.,poreze i prirez od plaća……....31.217,60 Kn
-    potraživanja za uplate za vodovod………………………………..…11.440,00 Kn
-    potraživanje od prodaje –Ana Koch………………………………….26.999,58 Kn
- potraživanja za najam poslovnog prostora (prema izlaznim fakturama) a kojima je sastavni 
dio i potraživanje od najmoprimaca za grijanje.
                                                        - najam:            48.119,71 Kn

    - grijanje:               300,00 Kn
                                  

VII

 Nepodmirene obveze na dan 30.06.2016.godine, u ukupnom iznosu  401.549,41 kn, odnose se na:

-  ostale nespomenute obveze:- za jamčevine……………...............50.885,49   Kn
                                                                     - za jamčevine 2010............... …..........851,22  Kn

                                                  - štete od elem.nepogode( dug) …....21.612,16 Kn
         - ostale obveze…(ogrijev)……………….860,00 Kn
        - ostale obveze……………………….....1.070,61 Kn
        - obveze-dug Porezna uprava…………2.196,74 Kn
    
-  nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 30.06.2016.godine iznosile su  324.074,19  kn

VIII

 Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Sibinj za 
razdoblje 1.1. do 30.6.2016. g.

POSEBNI DIO

IX

 Posebni dio Proračuna općine Sibinj sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 
osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama.
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X

 Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   400-08/16-01/2
URBROJ: 2178/08-01-16-2
Sibinj, 9.9.2016.godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.
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55.

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15),  članka 6. stavak 5. 
Zakona o zakupu poslovnog prostora («Narodne 
novine» br. 125/11, 64/15) i članka 30. Statuta 
općine Sibinj («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» br. 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj 
na svojoj 19. sjednici održanoj 09.09.2016.godine  
donijelo je

ODLUKU

o uvjetima i postupku davanja u zakup 
poslovnih prostora u vlasništvu općine Sibinj 

pravnoj osobi u vlasništvu ili pretežitom 
vlasništvu Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se uvjeti, postupak davanja 
u zakup i visina zakupnine za poslovne prostore u 
vlasništvu općine Sibinj (u daljnjem tekstu: 
„zakupodavac“) kada se ugovor o zakupu poslovnih 
prostora u vlasništvu općine Sibinj sklapa s pravnom 
osobom (u daljnjem tekstu:“zakupnik“) u vlasništvu 
ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske.

 Odredbe ovog članka u smislu vlasništva, odnose 
se i na poslovni prostor koji je još uvijek upisan u 
zemljišnim knjigama kao društveno vlasništvo na 
kojem općina Sibinj ima pravo raspolaganja ili 
korištenja.

     Članak 2.

Poslovnom prostorijom u smislu ove Odluke smatra 
se jedna ili više prostorija namijenjenih obavljanju 
poslovne djelatnosti ,  koje u pravilu čine 
građevinsku cjelinu i imaju poseban glavni ulaz, bez 
obzira da li se nalaze u poslovnoj ili stambenoj 
zgradi.

Članak 3.

Poslovni prostor u vlasništvu općine Sibinj daje se u 
zakup bez provođenja javnog natječaja kada se 

ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa sa 
Republikom Hrvatskom, pravnom osobom u 
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike 
Hrvatske, ako je to u  interesu i cilju općeg 
gospodarskog i socijalnog napretka njezinih 
građana.
 Odredbe stavka 1. ovog članka  odnose se i na 
sklapanje ugovora o zakupu općine Sibinj s pravnim 
osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu 
jedinica lokalne ili područne (regionalne) 
samouprave.

     Članak 4.

Ugovaranje i trajanje ugovora

Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o 
zakupu i može se sklopiti na rok najduže do 5 (pet) 
godina.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora općina Sibinj 
ne može sklopiti s pravnom osobom koja prema njoj 
ima nepodmirenu dospjelu obvezu.
Ugovor o zakupu mora biti sastavljen u pisanom 
obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom 
bilježniku.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa 
općinski načelnik kao ovlašteni zastupnik općine 
Sibinj neposrednom pogodbom s zainteresiranim 
zakupnikom.
Također, u slučaju više zainteresiranih potencijalnih 
zakupnika prednost ima onaj koji ponudi najviši 
iznos zakupnine po m2 poslovnog prostora za koji se 
razmatra sklapanje ugovora o zakupu.
O odabiru zakupnika odlučuje općinski načelnik.

Članak 5.

Zakupnina

Najniža poslovna zakupnina za 1 m2 poslovnog 
prostora u vlasništvu općine Sibinj iznosi 1,00 kn 
mjesečno, kada se ugovor sklapa s trgovačkim 
društvom iz članka 3. ove odluke.
Zakupnina se ne može ugovoriti u iznosu nižem od 
najniže poslovne zakupnine utvrđene prethodnim 
stavkom.
Može se ugovoriti i veća poslovna zakupnina po m2.
Zakupnina se plaća mjesečno, kvartalno, 
polugodišnje ili čak godišnje, po ispostavljenom 
računu zakupodavca, a sve sukladno dogovorenim 
uvjetima iz sklopljenog ugovora o zakupu.
Zakupnina za 1 m2 poslovnog prostora obračunava 
se u hrvatskim kunama (HRK).
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Članak 6.

Obveze zakupnika

U poslovnim prostorijama zakupnik može obavljati 
samo djelatnost za koju se registrirao, ne postoji 
mogućnost korištenja zakupljenih poslovnih 
prostorija u druge svrhe.

Pored plaćanja ugovorene poslovne zakupnine 
zakupnik snosi obvezu podmirivanja plaćanja 
režijskih troškova vezanih uz korištenje poslovnog 
prostora, kao i na plaćanje dijela režijskih troškova 
grijanja, paušalno, jednom godišnje za sezonu 
grijanja, na temelju ispostavljenog računa od strane 
zakupodavca.

Održavanje poslovnog prostora

Zakupnik ne može poslovni prostor, kao niti njegov 
dio davati u podzakup niti vršiti bilo kakve preinake 
ili dodatna opremanja prostora bez odobrenja 
zakupodavca.
Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke 
oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio 
ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim 
prostorom zakupnika.
Zakupnik je dužan pri korištenju poslovnog prostora 
postupati pažljivo, čuvati ga od kvarova i oštećenja, 
te je obvezan sa zakupljenim prostorom postupati 
kao dobar domaćin.
Zakupnik ima pravo istaknuti svoj natpis na za to 
predviđenim i odobrenim mjestima od strane 
Zakupodavca, a sve u skladu s uvjetima nadležnih 
institucija i o svom trošku.

Članak 7.

Raskid ugovora o zakupu 

Zakupodavac zadržava pravo raskinuti Ugovor o 
zakupu poslovnog prostora u bilo koje vrijeme, bez 
navođenja posebnih razloga, upućivanjem izjave o 
raskidu ugovora zakupniku.
U slučaju raskida ugovora otkazni rok iznosi 30 
(trideset)dana od dana dostave Izjave o raskidu 
zakupniku.

Članak 8.

Ukoliko ovom Odlukom nisu regulirana pojedina 
prava i obveze prilikom postupka i načina davanja u 
zakup poslovnog prostora ili već sklopljenog 

ugovora o zakupu, njegovu prestanku ili otkazu 
između zakupodavca i zakupnika primjenjuju se 
odredbe iz Odluke o načinu i uvjetima davanja u 
zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine Sibinj 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 26/13).

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu najranije 8 (osam ) dana 
od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ

KLASA:   406-01/16-01/05
URBROJ: 2178/08-01-16-1
Sibinj, 9. rujna 2016.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krunoslav Eraković, v.r.

56.

 

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj:33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 60. 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge 
(„Narodne novine“ 26/15) i članka 30. Statuta 
općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, broj 04/13) Općinsko vijeće općine  
Sibinj na 19. sjednici održanoj 09.09.2016. godine 
donosi:

ODLUKU

o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele 
prostora u vlasništvu općine Sibinj na 

korištenje udrugama
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Članak 1.

Ovom se odlukom određuju kriteriji, mjerila i 
postupci za dodjelu nekretnina u vlasništvu općine 
Sibinj (u daljnjem tekstu: prostori) na korištenje 
udrugama radi provođenja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge na 
području općine Sibinj.
Odredbe ovog članka u smislu vlasništva nad  
nekretninama i prostorima za dodjelu općine Sibinj, 
odnose se i na poslovne prostore i na sportske 
građevine, kao i na one nekretnine koje su još uvijek 
u zemljišnim knjigama upisane kao društveno 
vlasništvo a na kojima općina Sibinj ima pravo 
raspolaganja ili korištenja.
Odredbe ove Odluke koje se odnose na udruge 
odgovarajuće se primjenjuju i na druge organizacije 
civilnog društva.
Pod organizacijama civilnog društva, u smislu ove 
Odluke smatraju se ponajprije udruge, zaklade, 
fundacije, umjetničke organizacije te ustanove koje 
nisu osnovane kao javne ustanove, niti su osnovane 
radi stjecanja dobiti.
Pod organizacijom civilnog društva, u smislu ove 
Odluke ne smatraju se organizacije koje se 
financiraju po posebnim propisima, vjerske i 
političke organizacije te organizacije civilnog 
društva koje ne zadovoljavaju kriterije propisane 
ovom odlukom odnosno svakim pojedinačno 
raspisanim natječajem.

Članak 2.

Poslovnom prostorijom u smislu ove Odluke smatra 
se jedna ili više prostorija koje se nalaze u zgradi 
društvenog doma a  namijenjene su obavljanju 
prvenstveno poslovne djelatnosti, koje u pravilu 
čine uporabnu cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz. 
Javnim sportskim građevinama smatraju se 
građevine koje su u vlasništvu općine Sibinj, te se 
trajno koriste u provođenju programa javnih potreba 
u sportu. Sportskim građevinama smatraju se 
uređene i opremljene površine, i građevine u kojima 
i na 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 3.

Nekretnine odnosno prostori  iz članka 2. koji se 
daju na korištenje udrugama po prethodno 
objavljenom javnom natječaju su:

-prostorije u sklopu društvenog domu u Sibinju 
(tavanske prostorije)
-prostorije u sklopu društvenog domu u Sibinju 
(prostorije s svlačionicom i tuševima)
-nogometno igralište s tribinama i popratnim 
objektima u Slobodnici
-prostorija u sklopu društvenog doma u Gornjim 
Andrijevcima 
-prostorija u sklopu društvenog doma u Brčinu
-prostorija u sklopu društvenog doma u 
Bartolovcima
-prostorije u sklopu društvenog doma u Jakačini 
Maloj (dvije prostorije)
-prostorija društvenog doma u Grgurevićima
-prostorije društvenog doma u Slobodnici 
(prizemlje i I. kat)
-prostorije društvenog doma u Grižićima
-prostorije društvenog doma u Gromačniku 

Članak 4.

Javni natječaj za dodjelu prostora iz članka 3. u 
vlasništvu općine Sibinj na korištenje udrugama 
koje imaju registrirano sjedište na području općine 
Sibinj (u daljnjem tekstu: općina), objavljuje 
općinski načelnik na oglasnoj ploči općine i 
mrežnim stranicama općine. 
Općinski načelnik će odlučiti koji će se prostori iz 
članka 3. ove Odluke dati na korištenje udrugama u 
objavljenom tekstu javnog natječaja.
Tekst javnog natječaja sadrži: podatke o prostorima 
(k.č.br., površinu, etažnost objekta), vrijeme na koje 
se prostor daje na korištenje, podatke tko može 
sudjelovati u natječaju, podatke o partnerstvu s 
drugim organizacijama (zajednička prijava), uvjete 
za prijavu na natječaj, sadržaj prijave, način prijave, 
rok i mjesto podnošenja prijave, upute za 
prijavitelje, kriterije i mjerila za bodovanje, 
obavijest o potpisivanju ugovora o dodjeli prostora 
na korištenje te po potrebi i druge uvjete.  

Članak 5.

Podnositelji, čije su prijave podnesene izvan 
natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne 
ispunjavaju uvjete iz članka 7. ove Odluke,  neće biti 
uvršteni na listu prvenstva, osim ako odlukom 
općinski načelnik ne odluči drukčije.
Na javni natječaj mogu se javiti udruge koje do sada 
nisu bile korisnice prostora u vlasništvu općine 
Sibinj kao i udruge koje već koriste prostor u 
vlasništvu općine Sibinj.
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Udruge koje koriste određeni prostor mogu se 
prijaviti na natječaj za taj prostor, na natječaj za novi 
prostor, pri čemu prestaju s korištenjem sadašnjeg 
prostora te za dodatni prostor koji im je uz korištenje 
sadašnjeg prostora potreban za provedbu dodatnih 
aktivnosti od interesa za općinu Sibinj. 

Članak 6.

Iznimno, bez objavljivanja javnog natječaja prostor 
se može dodijeliti izravno samo:
- kada nepredviđeni događaji obvezuju 
Općinu Sibinj da u suradnji s udrugama žurno 
djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti 
standardni natječajni postupak i problem je moguće 
riješiti samo izravnom dodjelom nekretnine;
- kada se nekretnina dodjeljuje udruzi ili 
skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost na 
području općine Sibinj ili je udruga jedina 
organizacija operativno sposobna za rad na području 
općine Sibinj
- kada se nekretnina dodjeljuje udruzi kojoj 
su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene 
određene javne ovlasti (npr. Hrvatski Crveni križ, 
dobrovoljna vatrogasna društva i dr.).
- kada se prostor dodjeljuje državnim službama 
(Matični ured, Savjetodavna služba i sl.)

Članak 7.

 Prostori u vlasništvu općine Sibinj mogu se 
dodijeliti na korištenje udrugama koje udovoljavaju 
sljedećim kriterijima:
-upisana je u odgovarajući Registar (Registar 
udruga);
-upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
-svojim se statutom opredijelila za obavljanje 
djelatnosti i aktivnosti kojima promiče uvjerenja i 
ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
-provodi programe i projekte od interesa za općinu 
Sibinj;
-uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja 
poreza te drugih davanja prema državnom 
proračunu i proračunu općine;
-protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za 
zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije 
pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo 
definirano Uredbom o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge;
-vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, 

sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih 
organizacija;
- ima utvrđen način javnog objavl j ivanja 
programskog i financijskog izvješća o radu za 
proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi 
prikladni način);
- -imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i 
resurse za provedbu aktivnosti, projekata i/ili 
programa od interesa za opće dobro, programa 
javnih potreba,
-koje uredno predaju sva izvješća općini i drugim 
institucijama

Članak 8.

 Prijava udruga na javni natječaj za dodjelu 
prostora radi provođenja programa i projekata od 
interesa za općinu Sibinj boduje se na temelju 
sljedećih kriterija:

Godine aktivnog djelovanja:
Za svaku godinu aktivnog djelovanja - 1 bod

Ciljane skupine (članstvo ili korisnici prema 
kojima je organizacija usmjerena):
skupine do 20 korisnika- 1 bod
skupine od 21 do 50 korisnika - 3 boda
skupine od 51 do 100 korisnika - 5 bodova
skupine s više od 100 korisnika - 7 bodova

Broj volontera prema zadnjem dostavljenom 
izvješću o obavljenim aktivnostima ili uslugama 
organizatora volontiranja:
do 20 - 1 bod
od 21 do 50  -  2 boda
od 51 do 100 - 3 boda
više od 100    - 5 bodova

Ostvarena financijska sredstva za programe i 
projekte u prethodne dvije godine prema 
sljedećim izvorima:
prihod od članarina - 2 boda
prihod od vlastite djelatnosti - 2 boda,
prihod iz proračuna općine Sibinj - 2 boda
prihod iz proračuna Brodsko-posavske županije - 2 
boda
prihod iz državnog proračuna - 2 boda
vlastiti prihod - 2 boda
inozemni javni izvori -  2 boda
privatni donatori - 2 boda
EU fondovi - 3 boda
Udruge mogu dobiti bodove za svaki od navedenih 
načina ostvarenja financijskih sredstava u 
prethodne dvije godine.
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Provedene aktivnosti od interesa za općinu Sibinj 
na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini u 
proteklih 12 mjeseci:
do 5 održanih javnih događanja u vlastitoj 
organizaciji (konferencije, radionice, okrugli 
stolovi, manifestacije i sl.) godišnje - 3 boda
od 6 do 10 održanih javnih događanja u vlastitoj 
organizaciji (konferencije, radionice, okrugli 
stolovi, manifestacije i sl.) godišnje - 5 bodova
više od 10 održanih javnih događanja u vlastitoj 
organizaciji (konferencije, radionice, okrugli 
stolovi, manifestacije i sl.) godišnje - 10 bodova

Prethodno korištenje prostora:
Prethodno uredno korištenje prostora u vlasništvu 
općine Sibinj - 3 boda

Prethodno ulaganje u prostor:
od 20.000,00 kn - 1 bod
do 50.000,00 kn - 2 boda
više od 50.000,00 kn - 3 boda

Javnost rada i financijskog poslovanja udruge:
udruga ima aktivnu internetsku stranicu - 1 bod
udruga javno objavljuje godišnje izvještaje o radu i 
prateće financijske izvještaje - 2 boda
Udruge mogu dobiti bodove za svaki od navedenih 
načina ostvarivanja javnosti rada i financijskog 
poslovanja, a tako dobiveni bodovi unutar 
navedenog kriterija se zbrajaju.
Za svaki od prethodnih kriterija po kojem 
ostvaruju određeni broj bodova, udruge su dužne 
priložiti odgovarajuće dokaze. 

Članak 9.

Bodovanje prijave prema kriterijima obavlja 
Povjerenstvo iz članka 11. ove Odluke, na obrascu 
za bodovanje koji je sastavni dio dokumentacije za 
provedbu javnog natječaja za dodjelu prostora na 
korištenje udrugama.
Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima iz 
članka 8. se zbrajaju. 
Na temelju zbroja bodova za svakog podnositelja 
prijave formira se rang lista za dodjelu prostora.
Ukoliko dva ili više podnositelja zahtjeva imaju 
jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima 
onaj koji je ostvario više bodova u zbroju bodova.

Članak 10.

Prijava na javni natječaj za dodjelu prostora na 
korištenje mora sadržavati potrebne informacije i 

dokaze da udruga ispunjava kriterije za dodjelu 
prostora u vlasništvu općine Sibinj na korištenje.
Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je 
sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja. 
Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o udruzi s 
opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom 
aktivnosti u predstojećem razdoblju.

Prijavi se prilažu:
-izvadak iz Registra u koji je udruga upisana;
-dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija;
-preslika važećeg statuta pravne osobe;
-ispunjen obrazac izjave osobe ovlaštene za 
zastupanje pravne osobe da je pravna osoba 
podmirila sve dospjele financijske i druge obveze 
koje proizlaze iz njezinih ugovornih odnosa s 
t r eć ima  (obrazac  i z jave  j e  sas tavn i  d io 
dokumentacije uz provedbu natječaja);
-uvjerenje da se protiv udruge, odnosno osobe 
ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i 
nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno 
djelo definirano Uredbom o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge („Narodne novine“ broj 26/15);
-potvrda Porezne uprave o nepostojanju  duga po 
osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju 
vodi Porezna uprava;
- i spunjen  obrazac  iz jave  o  f inanc i ran ju 
programa/projekta udruge kada se oni financiraju iz 
javnih izvora;
-preslika financijskog izvješća za prethodnu 
godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva), 
odnosno presliku knjige prihoda i rashoda (za 
obveznike jednostavnog knjigovodstva);
-dokaze za bodovanje po kriterijima
Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane 
osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom 
udruge.

Članak 11.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo 
koje osniva i imenuje općinski načelnik svojom 
odlukom. 
Povjerenstvo se sastoji od  3 (tri) člana. 
 Povjerenstvo otvara i razmatra ponude odnosno 
prijave, utvrđuje ispunjavaju li podnositelji sve 
uvjete iz javnog natječaja, razmatra i boduje prijave 
koje ispunjavaju uvjete natječaja sukladno 
kriterijima i mjerilima za bodovanje,  sastavlja 
prijedlog liste prvenstva za dodjelu nekretnine.
Odluku o dodjeli prostora na korištenje udrugama 
donosi općinski načelnik općine Sibinj na prijedlog 
Povjerenstva.
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Sa svim udrugama kojima su dodijeljeni prostori na 
korištenje općinski načelnik će sklopiti ugovor o 
dodjeli prostora na korištenje.
Udruge su dužne skrbiti se o dodijeljenom prostorou 
na korištenje, pažnjom dobrog gospodara tako da 
čuvaju interes općine Sibinj kao vlasnika prostora.
Općina Sibinj nadzire namjensko korištenje 
dodijeljenih prostora na korištenje, u skladu s 
preuzetim obvezama navedenim u Ugovoru o 
dodjeli prostora na korištenje udrugama.
Prava i obveze uređuju se ugovorom o dodjeli 
prostora na korištenje koji se sklapa na rok od 4 
(četiri) godine.
Stručne i administrativne poslove Povjerenstva 
obavljat će Jedinstveni Upravni odjel.

Članak 12.

Ugovor o dodjeli prostora na korištenje sklapa i 
potpisuje općinski načelnik. 

Ugovor o dodjeli prostora na korištenje sadrži:
-podatke o ugovornim stranama;
-podatke o prostoru i zgradi u kojoj se on nalazi;
-djelatnost koja će se obavljati u prostoru, obvezu 
namjenskog korištenja i odredbu o načinu -
promjene djelatnosti;
-odredbu o korištenju i naknadi za korištenje 
zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, te 
zajedničkih usluga u zgradi;
-rok predaje prostora korisniku;
-vrijeme na koje je ugovor sklopljen;
-odredbu o zabrani davanja na korištenje novom 
korisniku bez suglasnosti općine Sibinj
-odredbu o prestanku ugovora;
-odredbu o otkaznom roku od trideset dana;
-odredbu o načinu predaje i preuzimanje prostora u 
posjed;
-odredbu o obvezi plaćanja komunalne naknade, 
naknade za uređenje voda i ostalih troškova za 
korištenje prostora;
-obvezu održavanja prostora;
-odredbu o podmirivanju troškova nastalih 
oštećenjem prostora ili zgrade te okoliša zgrade;
-mjesto i nadnevak sklapanja ugovora

Članak 13.

Istekom roka od 4 (četiri) godine udruzi dodijeljen 
prostor se može ponovno dodijeliti na korištenje na 
rok od nove 4 (četiri) godine bez provođenja javnog 
natječaja za dodjelu prostora pod uvjetom da je 
udruga podnijela izvješće o radu i sufinanciranju 

programa/projekata koje provodi i samo ako je 
dodijeljen prostor koristila sukladno ugovoru i 
uredno izvršavala ugovorne obveze te dalje ima 
potrebu za tim prostorom.
Zahtjev za ponovno davanje prostora na korištenje 
podnosi se Povjerenstvu  najkasnije 90 dana prije 
isteka ugovora o korištenju prostora. Sadržaj 
obrasca zahtjeva za ponovno korištenje utvrđuje 
Povjerenstvo.
 Povjerenstvo ocjenjuje zahtjeve udruga za ponovno 
davanje prostora na korištenje bez provođenja 
javnog natječaja, procjenjuje izvješća o radu i 
sufinanciranju rada udruga u razdoblju od datuma 
sklapanja ugovora o dodjeli prostora na korištenje te 
procjenjuje urednost financijskog poslovanja 
udruge te na temelju navedenog daje općinskom 
načelniku prijedlog za ponovno davanje prostora na 
korištenje bez provođenja javnog natječaja. 
Konačnu odluku o ponovnom davanju na korištenje 
prostora bez provođenja javnog natječaja donosi  
općinski  načeln ik  na  temel ju  pr i jedloga 
Povjerenstva.
Odluka općinskog načelnika o ponovnom davanju 
na korištenje prostora bez provođenja javnog 
natječaja za dodjelu mora biti obrazložena i javno se 
objavljuje na internetskoj stranici općine Sibinj.

Članak 14.

Udruge koje se jave na javni natječaj i Odlukom 
općinskog načelnika steknu uvjete za dodjelu 
prostora na korištenje u cilju promicanja programa, 
projekata od interesa za općinu Sibinj  ne plaćaju 
naknadu za korištenje prostora za vrijeme trajanja 
sklopljenog ugovora o dodjeli prostora na 
korištenje, ali su dužne podmirivati nastale režijske 
troškove.

Članak 15.

Udruge koje koriste prostore u vlasništvu općine 
Sibinj na dan stupanja na snagu ove Odluke, a koje 
za navedeno korištenje nemaju s općinom Sibinj 
zaključen ugovor o korištenju ili zakupu prostora 
dužne su se javiti na natječaj i dostaviti sve dokaze iz 
članka 10. ove Odluke kojim dokazuju da 
ispunjavaju kriterije za dodjelu prostora.
Ukoliko udruga ne dostavi tražene dokaze, odnosno 
ako Povjerenstvo temeljem dostavljenih dokaza 
utvrdi da udruga ne ispunjava osnovne kriterije o 
dodjeli prostora na korištenje, općina će pokrenuti 
postupak za iseljenje.
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Članak 16.

Udruga koja s općinom Sibinj sklopi ugovor o 
dodjeli prostora na korištenje dužna je Jedinstvenom 
upravnom odjelu do kraja ožujka tekuće godine 
dostaviti izvješće o radu za prethodnu kalendarsku 
godinu, kao i omogućiti pregled dodijeljenih 
prostora u bilo koje vrijeme.

Članak 17.

Općinski načelnik će s udrugom raskinuti ugovor o 
dodjeli prostora na korištenje pod uvjetima 
utvrđenim Odlukom o načinu i uvjetima davanja u 
zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine Sibinj 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj: 26/2013),  u kojem zakupodavatelj može dati 
otkaz ugovor o zakupu poslovnog prostora,  te u 
slučaju, ukoliko:
- udruga ne dostavi izvješće o radu za prethodnu 
kalendarsku godinu;
-Jedinstveni upravni odjel temeljem dostavljenog 
izvješća o radu ili uvidom na licu mjesta utvrdi da se 
prostor ne koristi sukladno namjeni za koju je 
dodijeljen na korištenje i da se u prostoru ne provode 
programi/projekti od interesa za opće dobro za 
područje općine Sibinj;
-općinski načelnik, u bilo koje vrijeme, ukoliko 
utvrdi da se udruga ne pridržava odredbi iz Ugovora 
o dodjeli prostora na korištenje udrugama.
- udruga prestane postojati.

Članak 18.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da u roku od 
30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke 
pripremi prijedlog natječajne dokumentacije 
definiran ovom Odlukom.

Članak 19.

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

OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:    406-01/16-01/06
URBROJ:  2178/08-01-16-1
Sibinj,  9. rujna 2016.godine 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

 Krunoslav Eraković, v.r.

57.

 
 Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 30. Statuta 
općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj 
na svojoj 19.sjednici održanoj dana 09.rujna 
2016.godine, donosi 

ODLUKU

o 2.  izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj 
naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“  br.2/01, 17/04) 

Iza  članka 10. dodaje se članak 10 a. koji glasi: 

„Za privremeno oslobađanje od plaćanja 
komunalne naknade za tekuću kalendarsku 
godinu,  utvrđeno Rješenjem o oslobađanju, 
iznos komunalne naknade će se namiriti iz 
Proračuna općine Sibinj, izvora financiranja 
općih prihoda i primitaka. 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:   363-01/16-01/15
URBROJ: 2178/08-01-16-1
Sibinj,  9. rujna 2016.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.
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58.

 Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 

94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 30. Statuta 

općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 04/13), Općinsko vijeće 

općine Sibinj na svojoj 19. sjednici održanoj dana 

9. rujna 2016. godine, donosi 

ODLUKU

o 3. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 
doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  
br.22/14, 19/15, 2/16) 

u  članku  7a.  iza riječi „stambene“ dodaju se 
riječi „ i poslovne“ .

Članak 2.

U  članku 15. iza riječi „iz Proračuna općine 
Sibinj“ dodaju se riječi „izvora financiranja 
općih prihoda i primitaka.“

Članak 3.  

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:   363-01/14-01/25
URBROJ: 2178/08-01-16-3
Sibinj, 9. rujna 2016.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

30.

 Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (Narodne novine Republike 
Hrvatske br. 82/2015) i članka 6. Stavak 1. 
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima 
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 
Republike Hrvatske br. 37/16 i 47/16) načelnica 
općine Slavonski Šamac donosi:

ODLUKU 

o osnivanju Stožera civilne zaštite općine 
Slavonski Šamac i imenovanju načelnika, 

zamjenika načelnika i članova Stožera civilne 
zaštite općine Slavonski Šamac

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Stožera 
civilne zaštite općine (u daljnjem tekstu stožer 
civilne zaštite), sastav Stožera, uvjeti za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera te 
način rada stožera.

Članak 2.

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i 
koordinativno) koje usklađuje djelovanje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite u 
pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama.

IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA 
NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Članak 3.

U Stožer civilne zaštite imenuju se:

1. Kristina Brlečić, načelnik stožera civilne zaštite,
2. Marija Mijić, zamjenik načelnika stožera civilne 
zaštite,
3. Ivan Škuljević, član (DUZS)
4. Perica Zečević, član (PP Vrpolje)
5. Josip Cvitan, član Stožera za  veterinarsko 
zbrinjavanje i asanaciju (Veterinarska ambulanta)
6. Marijan Ćatić, član Stožera  za zbrinjavanje 
stanovništva i evakuaciju (Crveni križ)
7. Stipo Vilajtović, član Stožera za protupožarnu 
zaštitu (DVD Slav.Šamac-Kruševica)
8. Anica Bilandžić, dr.med., član Stožera za 
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medicinsko zbrinjavanje  (Ordinacija opće 
medicine)
9. Damir Lukač, član Stožera  (zapovjednik  
postrojbe opće namjene općine Slavonski Šamac)

NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće koje se 
odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće 
i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu 
pripremaju detaljne i specifične radne operativne 
postupke od značaja za koordiniranje djelovanja 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju 
poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje 
odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti 
sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Načelnik Stožera civilne zaštite koji operativno 
usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne 
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području 
svoje nadležnosti, sukladno specifičnostima 
izvanrednog događaja,  odlukom određuje 
koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga 
sustava civilne zaštite.

Članak 5.

Stožeri civilne zaštite mogu biti stavljeni u stanje 
pripravnosti ili aktivirani, uvažavajući stvarne 
okolnosti.
Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu rada kada 
je Stožer u režimu pripravnosti donosi načelnik 
stožera.

Članak 6.

Kada se proglasi stanje velike nesreće i katastrofe, 
stožeri civilne zaštite preuzimaju sve poslove 
usklađivanja djelovanja operativnih snaga sustava 
civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju nastalih 
posljedica.
Odluku o aktiviranju i načinu rada Stožera donosi 
načelnik Stožera.

Članak 7.

U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno 
nastalim okolnostima, Stožer može raditi u punom 

ili užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili 
kontinuirano dok je proglašeno stanje velike nesreće 
i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom 
mjestu uključujući i rad u terenskim uvjetima.

Članak 8.

Načelnik Stožera civilne zaštite u slučaju kada je 
utvrđena vjerojatnost nastajanja velike nesreće ili 
izvršno tijelo kada velika nesreća nastupi, na 
sjednice Stožera civilne zaštite može u slučaju 
potrebe pozvati i stručnjake iz tijela javne vlasti, 
znanstvenih institucija i pravnih osoba od interesa za 
općinu, drugih pravnih osoba i udruga građana, 
kriznih menadžera, ostalih eksperata i drugih 
institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje 
kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite 
u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 9.

Administrativno-tehničke poslove i druge uvjete za 
rad Stožera civilne zaštite osigurava jedinstveni 
upravni odjel općine, sukladno odluci načelnika.
Svakom članu Stožera civilne zaštite tijelo koje 
predstavlja dužno je pružati svu stručnu i operativnu 
potporu od značaja za učinkovito provođenje zadaća 
svih operativnih kapaciteta iz tog područja.

Članak 10.

Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se 
poslovnikom koji donosi načelnik općine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite nalaže 
načelnik Stožera, a provodi se prema planovima 
djelovanja civilne zaštite.
Pozivanje članova Stožera civilne zaštite provodi se 
sukladno shemi mobilizacije stožera koji donosi 
općinski načelnik i dio je Plana djelovanja civilne 
zaštite općine Slavonski Šamac.

Članak 12.

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

KLASA: 810-01/16-01/11
URBROJ: 2178/09-01-16-8
Slavonski Šamac, 1. kolovoza 2016.g.

OPĆINSKA NAČELNICA
Vera Bošnjak, dipl.oec., v.r.. 

31.

 Na temelju članka 20. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 
94/13.) i članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 6/13.), Općinsko vijeće općine Slavonski 
Šamac na svojoj 19. sjednici održanoj 23. kolovoza 
2016. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom općine Slavonski Šamac 

za 2015. godinu

I.

 Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 
usvaja Izvješće (očitovanje) o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom općine Slavonski Šamac za 
2015. godinu.

II.

 Izvješće (očitovanje) čini sastavni dio ove 
Odluke, a ova Odluka će biti dostavljena Brodsko-
posavskoj županiji, Upravnom odjelu za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:363-01/16-01/6
URBROJ:2178/09-01-16-5
Slavonski Šamac, 23. kolovoza 2016. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

32.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 6/13.), Općinsko vijeće 
općine Slavonski Šamac na svojoj 19. sjednici, 
održanoj 23. kolovoza 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu načelnice
Općine Slavonski Šamac za razdoblje siječanj-

lipanj 2016. godine

I

 Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 
prima na znanje i usvaja Izvješće o radu načelnice 
općine Slavonski Šamac za razdoblje siječanj-lipanj 
2016. godine.

II

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije.“

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:023-01/16-01/74
URBROJ:2178/09-02-16-2
Slavonski Šamac, 23. kolovoza 2016. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.
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33.

 Na temelju čl. 32. alineje 19. Statuta općine 
Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije», br. 6/13.), članka 10. Odluke o 
socijalnoj skrbi na području općine Slavonski 
Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj:9/15),  Proračuna općine Slavonski 
Šamac za 2016. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 22/15.),  Općinsko vijeće 
općine Slavonski Šamac na svojoj 19. sjednici 
održanoj 23. kolovoza 2016. godine donosi:

ODLUKU

o isplati pomoći redovnim studentima s 
područja općine Slavonski Šamac
za akademsku godinu 2016./2017.

Članak 1.

 Općinsko vijeće odobrava izdvajanje 
financijskih sredstava iz Proračuna općine 
Slavonski Šamac  u iznosu od 250,00 kn/mjesečno 
za svakog studenta koji ima pravo na pomoć po 
kriterijima koji su definirani u ovoj Odluci.

Članak 2.

 Pravo na pomoć imaju:
- redovni studenti-prva godina, redovni 

studenti koji su upisali višu akademsku 
godinu u odnosu na prošlu godinu (od 
druge godine studiranja pa nadalje) uz 
uvjet da roditelji studenata koji su 
podnijeli zahtjev za pomoć nemaju 
dugovanja prema općini Slavonski 
Šamac veća od 200,00 kn (komunalna 
naknada, godišnja grobna naknada, 
naknada za dodjelu grobnog mjesta, 
komunalni doprinos,  naknada za 
zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade) do dana podnošenja zahtjeva.

Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku 
godinu, apsolventi kao i studenti koji su upisali pad 
(ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć.

Pomoć se  odnos i  na  razdobl je  od 
01.listopada  2016. godine do 15. srpnja 2017. 
godine.

Za srpanj 2017. godine isplaćuje se 150,00 
kn pomoći svakom studentu koji ima pravo na 
pomoć.

Članak 3.

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 
općine Slavonski Šamac da obavijesti sve studente s 
područja općine Slavonski Šamac kako bi mogli 
podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći redovnim 
studentima.  
 Studenti uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka 
trebaju priložiti:

- uvjerenje o redovnom upisu u  višu 
akademsku godinu 2016/2017 kao 
redovni student (od druge godine 
studiranja pa nadalje)

- uvjerenje o upisu u akademsku godinu 
2016./2017. kao redovni student (za 
nove studente-prva godina)

- presliku osobne iskaznice
- presliku  indeksa
- presliku žiro-računa.

Članak 4.

Isplata pomoći studentima koji donesu svu 
potrebnu dokumentaciju, izvršavat će se na žiro-
račun studenta. 

Studenti su dužni podnijeti zahtjev do 
31.10.2016. godine za redovitu isplatu pomoći. 

Za sve naknadne zahtjeve isplata se vrši od 
mjeseca podnošenja zahtjeva, a ne za proteklo 
razdoblje.

Financijska sredstva iz čl. 1., stavka 2. ove 
Odluke isplatit će se iz Proračuna općine Slavonski 
Šamac na teret konta 37215-Pomoći za stipendije i 
školarine.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA: 600-01/16-01/11
URBROJ:2178/09-02-16-1
Slavonski Šamac, 23. kolovoza 2016. godine  

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.
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34.

 Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o polugodišnjem i 

godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac je na 19. sjednici održanoj  23. 

kolovoza 2016.g. donijelo

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o izvršenju Proračuna općine Slavonski Šamac za razdoblje 1.1.-30.6.2016.g.

OPĆI DIO

I

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna općine Slavonski Šamac  za razdoblje 1.1.-30.6.2016. 
godine obuhvaća ostvareni prihode i primitke  u iznosu od 1.568.277,95 Kn.

II

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2016. godine izvršeni su u 
ukupnom iznosu od 1.310.033,19 Kn.

III

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka  u izvještajnom razdoblju 
daje nam višak  prihoda.

  Ostvareni prihodi i primici ………....................…………1.568.277,95   Kn
  Izvršeni rashodi i izdaci  .…………………………............1.310.033,19   Kn
  Višak prihoda-1.1.-30.6.2016.…..……….............................258.244,76  Kn
 
 Ukupni višak  prihoda i primitaka  iznosi:

  Višak prihoda prenesen iz 2015.g………………...……….……160.972,56 Kn
                      Višak prihoda-1.1.-30.6.2016 g.…....…....……………………....258.244,76 Kn
  Ukupni višak  prihoda ………..………………………………..419.217,32 Kn

IV

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2016. godine bilo je  227.553,60 Kn, a na dan
30.6.2016.godine  449.596,88 Kn.

Stanje blagajne na dan 1.1.2016.g. bilo je 0,00  Kn, a na da 30.6.2016.g. bilo je 0,00 Kn.

V

 Potraživanje za dane zajmove (Žene i mladi) na dan 30.6.2016.g. bilo je 154.988,92 Kn.
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VI

 Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 30.6.2016.g. iznosi 1.060.757,00 Kn.

VII

  Stanje potraživanja na dan 30.6.2016.godine-774.855,08 Kn.:

- potraživanja za općinske poreze……………………….………...181.040,20 Kn
- potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..207.137,81 Kn
- potraživanja za komunalni doprinos............................................84.469,23 Kn
- potraživanja za groblje (dodjela mjesta)......................................47.271,86 Kn
- potraživanja za groblje (godišnja naknada)................................64.760,33 Kn
- potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine...........................1.525,20 Kn
-  potraživanja za prihode od iznajmljivanja (stanarina-

nedospjelo)…………………………………………......................... 2.400,00 Kn
- potraživanja za naknade od nefin. imovine……………………….15.434,00 Kn
- potraživanja za zatezne kamate (Žene i mladi)……………….…170.816,45 Kn

                                                             
     

VIII

 Stanje nepodmirenih obveza  na dan 30.06.2016.g. bilo je  30.379,56 Kn.
 

IX

 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u izvještajnom razdoblju nisu realizirani.

X

 Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka i  usporednog pregleda 
planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Slavonski Šamac, za  razdoblje 
1.1.-30.6.2016.godinu.

POSEBNI DIO
XI

 Posebni dio polugodišnjeg izvješća o izvršenju  Proračuna općine Slavonski Šamac sadrži rashode 
izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama, te po pozicijama.
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XII

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:431-01/16-01/31
URBROJ:2178/09-02-16-7    
Slavonski Šamac, 23. kolovoza 2016. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.
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35.

 Na temelju članka 34. Stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15) i članka 46. Statuta 

općine Slavonski Šamac  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.6/13) načelnik općine Slavonski 

Šamac dana 29. kolovoza 2016. godine donosi

ODLUKA

o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine Slavonski Šamac i njihovih zamjenika
 

I

 Povjerenicima civilne zaštite općine Slavonski Šamac i zamjenicima povjerenika civilne zaštite općine 
Slavonski Šamac imenuje se:

II

 Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite kao dio 
operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i 
uzajamne zaštite,

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi 
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne 
zaštite,

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području 
svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

III

 Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odzvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite 
općine Slavonski Šamac u mjerama aktiviranja, mobilizacije, pripravnost i osposobljavanje u sustavu civilne 
zaštite.

r.br.  Naselje/MO Povjerenik civilne zaštite Zamjenik povjerenika civilne zaštite 
 Kruševica   
1.  ZVONIMIR KNEŽEVIĆ  
2.  MIJO KOCIĆ  
3.  JOSIP BRANKOVIĆ  
 Slavonski 

Šamac 
  

4.  PERO BRLEČIĆ  
5.  MATO VUKSANOVIĆ   
6.  MARIO MANDIĆ  
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IV

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

KLASA:810-01/16-01/20
UR.BROJ:2178/09-01-16-1
Slavonski Šamac, 29. kolovoza 2016.g.

OPĆINSKA NAČELNICA
Vera Bošnjak, dipl.oec. v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

45.

 Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o 

zaštiti okoliša („N. N.“ br. 80/13, 153/13 i 78/15), 

članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 

64/08), članka 6. Odluke o izradi Strategije razvoja 

općine Vrpolje za razdoblje 2015. – 2020. godine 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br. 8/15.) i članka 46. Statuta općine Vrpolje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br. 9/09, 5/13 i 14/14), općinska načelnica općine 

Vrpolje donosi

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije 

razvoja općine Vrpolje za razdoblje 2015. – 
2020. godine.

Članak 1.

 Općinska načelnica općine Vrpolje donijela 

je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi 
provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš 
Strategije razvoja općine Vrpolje za razdoblje od 
2015. do 2020. godine („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 8/16.)
 Postupak Ocjene provela je Općina Vrpolje 
u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske 
županije.

Članak 2.

 U postupku Ocjene utvrđeno je da Strategija 
razvoja općine Vrpolje za razdoblje od 2015. do 
2020. godine neće imati značajan utjecaj na okoliš 
na temelju čega se utvrđuje da nije potrebno provesti 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije.

Članak 3.

 Osnovni razlozi za izradu i donošenje 
Strategije razvoja općine Vrpolje za razdoblje od 
2015. do 2020. godine su utvrditi i odrediti razvojne 
c i l j e v e  u s m j e r e n e  p r e m a  o d r ž i v o m 
socio–ekonomskom i društveno-gospodarskom 
razvoju općine.
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 Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom 
razvoja općine Vrpolje za razdoblje od 2015. godine 
do 2020. godine su: 

- Utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje 

s regionalnim i državnim prioritetima te 

Europskom strategijom za održiv i uključiv 

rast, a što će pružiti osnovu za strateško 

planiranje i izradu razvojnih programa svih 

partnera u kojima su zastupljene interesne 

skupine,

- Stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u 

svim društveno-gospodarskim, a u cilju 

povećanja i  opt imalnog koriš tenja 

razvojnog potencijala,

- Stvaranje podloge za pripremu i apliciranje 

projekata prema EU i drugim fondovima 

kao npr. Program ruralnog razvoja RH za 

razdoblje 2014. – 2020.g.

- Stvaranje podloge za razvoj koordinirane, 

sustavne i strateške suradnje na lokalnoj, 

regionalnoj i državnoj razini s partnerima iz 

drugih jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave iz Republike 

Hrvatske i inozemstva,

- Stvaranje uvjeta za razvoj sustava 

energetske učinkovitost i  i  održivo 

gospodarenje prirodnim resursima te zaštitu 

okoliša.

Članak 4.

 Nositelj izrade Strategije razvoja općine 
Vrpolje za razdoblje 2015-2020. godine je Općina 
Vrpolje, Općinsko vijeće općine Vrpolje.
 Izrađivač prijedloga Starategije razvoja 
općine Vrpolje za razdoblje 2015-2020.godine je 
Subra Consulting d.o.o. Beli Manastir, stručna 
pravna osoba.

Članak 5.

 U cilju ostvarivanja vjerojatno značajnog 
utjecaja Strategije razvoja općine Vrpolje za 
razdoblje od 2015. do 2020. godine na okoliš Općina 
Vrpolje je zatražila mišljenja tijela određenih 
posebnim propisima. 
 Zaprimljena su sljedeća mišljenja tijela i / ili 
osoba:

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I 
PRIRODE,  Uprava za zaštitu prirode, Zagreb, 
Klasa: 612-07/16-58/138, Ur. broj: 517-07-2-1-16-
2 od 27. svibnja 2016. godine, 
mišljenje: Strategija razvoja općine Vrpolje za 
razdoblje 2015. – 2020. godine prihvatljiva je za 
ekološku mrežu i ne treba se provesti strateška 
procjena utjecaja na okoliš. 

2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA – 
PU BRODSKO-POSAVSKA, Broj: 511-11-04-
9/4-3946/1-16 od 10. svibnja 2016. godine, 
mišljenje: Policijska uprava brodsko-posavska 
neće sudjelovati u postupku provedbe procjene 
utjecaja na okoliš te stoga neće izdati mišljenje za 
predmetni strateški razvojni program općine 
Vrpolje.

3. HRVATSKE ŽELJEZNICE, HŽ 
INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Broj i znak: 
2932/16; 1.3.1. ST od 3. lipnja 2016. godine
mišljenje: Prilikom definiranja sadržaja strateške 
procjene utjecaja na okoliš treba valorizirati opis 
lokacije zahvata i mogućih utjecaja na okoliš treba 
valorizirati opis lokacije zahvata i mogućih 
utjecaja na namjenu i korištenje prostora, na 
prometnu mrežu, na prirodne resurse (geološke 
značajke tla, voda, kakvoća zraka, šumski eko 
sustav, biološku raznolikost, kulturno-povijesnu 
baštinu, krajobrazne značajke) zatim mjere zaštite 
okoliša kao i program praćenja stanja okoliša.

4. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Broj: 
4211-100-621/16 od 11. svibnja 2016. godine.
mišljenje: Obzirom da Hrvatske autoceste na 
području općine Vrpolje ne planiraju izgradnju 
novih koridora autoceste, mišljenja su da nema 
potrebe za provedbom Strateške procjene utjecaja 
Strategije razvoja općine Vrpolje na okoliš.

5. HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Klasa: 351-
03/16-01/29, Ur. broj: 345-211-516-2016-2/DB od 
16. svibnja 2016. godine
mišljenje: Mišljenja su da nije potrebno provoditi 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije 
razvoja općine Vrpolje za razdoblje od 2015. do 
2020. godine vezano za ceste iz njihove 
nadležnosti jer Hrvatske ceste d.o.o. nemaju 
planiranih zahvata na području općine Vrpolje. 

6. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, Klasa: 024-
01/16-01/286, Ur. broj: 2178/1-10-02-16-02 od 11. 
svibnja 2016. god
mišljenje: Budući da na području općine Vrpolje 
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nisu planirani novi koridori za izgradnju 
županijskih i lokalnih cesta mišljenja su da nije 
potrebna izrada strateške procjene utjecaja na 
okoliš Strategije razvoja općine Vrpolje.

7. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.o.o., 
ELEKTRA SLAVONSKI BROD, Broj i znak: 
4010001/3948/16VG od 19. svibnja 2016. godine.
mišljenje: HEP-ODS d.o.o., Elektra Slavonski 
Brod nema nikakvih primjedbi niti uvjeta koji bi 
zahtijevali potrebu strateške procjene utjecaja 
Strateškog razvojnog programa općine Vrpolje na 
okoliš.

8. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, 
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO 
GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, 
Klasa: 351-02/16-01/01, Ur. broj: 2178/1-03-16-4 
od 11. svibnja 2016. godine
mišljenje: Za Strategiju razvoja općine Vrpolje za 
razdoblje od 2015. – 2020. godine nije potrebno 
provoditi postupak strateške procjene utjecaja na 
okoliš.

9. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, 
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO 
PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I 
PRIRODE, Klasa: 351-01/16-02/60, Ur. broj: 
2158/1-01-14/05-16-2 od 10. svibnja 2016. godine
mišljenje: Za Strategiju razvoja općine Vrpolje za 
razdoblje 2015. do 2016. godine nije potrebno 
provesti postupak strateške procjene utjecaja na 
okoliš budući da je obuhvat Strategije takve 
prirode da njezina provedba ne može imati 
vjerovatno značajan utjecaj na okoliš Osječko-
baranjske županije.

10. OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI, Klasa: 023-
01/16-01/23, Ur. broj: 2178/04-03-16-2 od 3. 
lipnja 2016. godine
mišljenje: Za Strategiju razvoja općine Vrpolje za 
razdoblje od 2015. godine do 2020. godine nije 
potrebno provesti postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš.

Članak 6.

 Za mišljenja koja do danas nisu zaprimljena, 
sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti 
okoliša smatra se da nemaju posebnih utjecaja na 
okoliš vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno 
uvažiti u Strategiju razvoja općine Vrpolje za 
razdoblje 2015. – 2020. godine.
 Tijela kojima je upućen Zahtjev za davanje 

mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene 
utjecaja na okoliš Strategije razvoja provedbe 
strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije 
razvoja općine Vrpolje za razdoblje 2015. – 2020. 
godine, a nisu dostavili svoja mišljenja su:

- HRVATSKE VODE, VGO ZA SREDNJU I 

DONJU SAVU, VGI ZA MALI SLIV 

„BRODSKA POSAVINA“, Slavonski Brod

- HRVATSKE ŠUME, UPRAVA ŠUMA 

PODRUŽNICA NOVA GRADIŠKA

- BROD-PLIN d.o.o., SLAVOSNKI BROD

- VODOVOD d.o.o., SLAVONSKI BROD

- ĐAKOVAČKI  VODOVOD d .o .o . , 

SLAVONSKI BROD

- OPĆINA VELIKA KOPANICA

- OPĆINA STRIZIVOJNA

- OPĆINA TRNAVA

- GRAD ĐAKOVO

Članak 7.

 Odlukom kojom se utvrđuje da za Strategiju 
razvoja općine Vrpolje za razdoblje 2015-2020. 
godine nije potrebno provesti stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš, općinska načelnica donijela je 
temeljem provedenog postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene, temeljem probavljenih mišljenja 
tijela i osoba određenih posebnih propisa te kriterija 
za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na 
okoliš navedenih u prilogu II. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ br. 64/2008) i to kako slijedi:

1. Značajke Strategije razvoja općine 

Vrpolje za razdoblje 2015-2020, osobito u odnosu 

na:

a) Stupanj do kojeg plan ili program određuje 

okvir za zahvate i druge aktivnosti i to u odnosu na 

lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po 

alociranju izvora.
Strateški razvoj općine Vrpolje za razdoblje 

od 2015. – 2020.godine predstavlja dokument 
općenitog karaktera koji tek definira okvir razvojnih 
projekata – zahvata koji se planiraju implementirati 
u razdoblju do kraja 2020.godine, ali s nedostatnom 
razinom definiranosti planiranih zahvata s obzirom 
na lokaciju, veličinu, operativne uvjete, te izvore 
financiranja. Za svaki pojedinačni planirani projekt 
– zahvat Općina Vrpolje će pristupiti izradi 
projektno-tehničke dokumentacije koja će detaljno 
specificirati lokaciju, vrstu, veličinu i operativne 
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uvjete provedbe te provesti odgovarajuće postupke 
sukladno posebnim propisima.

b) Stupanj do kojeg plan ili program utječe na 

druge planove ili programe, uključujući i one u 

hijerarhiji
Strategija razvoja općine Vrpolje za razdoblje od 
2015. – 2020.godine predstavlja razvojni dokument 
lokalnog karaktera koji prati smjernice razvojne 
dokumentacije viših razina (regionalne, nacionalne, 
EU) te će se implementacijom istoga doprinijeti 
ostvarenju strateških ciljeva i prioriteta definiranih 
dokumentima više razine hijerarhije.

c) Pogodnos t  p l ana  i l i  p rog rama  za 

uključivanje pitanja zaštite okoliša, osobito s ciljem 

promicanja održivog razvoja 
Kao razvojni dokument koji definira opće smjernice 
lokalnog razvoja, Strategija razvoja općine Vrpolje 
za razdoblje od 2015.-2020.godine uključuje i 
pitanja zaštite okoliša, a posebice je usmjeren na 
promicanje i integriranje održivog razvoja kao 
jedinog prihvatljivog modela sveobuhvatnog 
razvoja područja općine što je vidljivo i iz 
definiranih strateških ciljeva, prioriteta i mjera.

d) Okolišni problemi važni za plan i program
Okolišni problemi koji su prepoznati Strategijom 
razvoja općine Vrpolje za razdoblje od 2015.- 
2020.godine odnose se na nedovoljnu izgrađenost 
komunalne infrastrukture, ovisnost o fosilnim 
izvorima energije, primjenu konvencionalne 
poljoprivredne proizvodnje te nedovoljno razvijen 
sustav gospodarenja otpadom na području općine.

e)Važnost plan i programa za primjenu propisa 

Zajednice u području zaštite okoliša (npr. Plan ili 

program koji se odnosi na gospodarenje otpadom ili 

zaštitu voda)

Strategija razvoja općine Vrpolje za 

razdoblje od 2015.-2020.godine vrlo je značajan za 

implementaciju propisa na razini EU u području 

zaštite okoliša, s obzirom da definirane mjere u 

okviru predloženih prioriteta i ciljeva,uključuju 

aktivnosti kojima se potiče raspolaganje resursima 

na održiv i okolišno prihvatljiv način poput primjene 

ekološke poljoprivredne proizvodnje, učinkovitog 

korištenja energije, korištenja obnovljivih izvora 

energije, poboljšanje sustava gospodarenja 

otpadom, unapređenje tehnoloških procesa te 

uvođenje nacionalnih i europskih standarda, kako u 

poljoprivrednom, tako i sektoru malog i srednjeg 

poduzetništva te obrtništva.

2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na 

koje provedba Strategije razvoja općine Vrpolje 

može utjecati, posebice u odnosu na:

a) Vjerojatnost ,  t rajanje,  učestalost  i 

povratnost (reverzibilnost) utjecaja
Provedba Strategije razvoja općine Vrpolje za 
razdoblje od 2015.-2020.godine dugoročno 
gledajući može imati kontinuiran pozitivan utjecaj 
na okoliš i kvalitetu života na području općine.

b) Kumulativnu prirodu utjecaja
Kumulativna priroda utjecaja provedbe Strategija 
razvoja općine Vrpolje biti će vidljiva ponajprije 
kroz zaštićene i očuvane zatečene resurse koji će 
održivim korištenjem ostati u zalog budućim 
generacijama bez ugrožavanja bilo koje sastavnice 
okoliša.

c) Prekograničnu prirodu utjecaja
Provedba Strategije razvoja općine Vrpolje u 
razdoblju od 2015-2020.godine dugoročno može 
generirati potencijalne pozitivne prekogranične 
utjecaje i to eventualno u području razvoja 
turističke ponude.

d) Rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. 

Uslijed izvanrednih događaja)
Provedba Strategije razvoja općine Vrpolje u 
razdoblju od 2015.-2020.godine neće uzrokovati 
potencijalne negativne rizike za ljudsko zdravlje i 
okoliš.
e)Veličinu i područje prostiranja utjecaja 
(zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će 
vjerojatno djelovati)

S obzirom da je Strategija razvoja općine 
Vrpolje za razdoblje od 2015.-2020.godine izrađen i 
usmjeren isključivo za područje općine Vrpolje kao 
jedinice lokalne samouprave koja prema 
posljednjem popisu stanovništva iz 2011.godine 
broji 3521 stanovnika, provedba istoga imati će 
direktan i indirektan utjecaj isključivog na 
zemljopisno područje u okvirima granica općine 
koja veličinom i brojem stanovnika pripada izrazito 
ruralnim područjima.

f)Vrijednost i osjetljivost područja na koje 
će vjerojatno utjecati zbog:

i) Posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-
povijesne baštine

Provedba Strategije razvoja općine Vrpolje 

za razdoblje od 2015.-2020.godine imati će 

pozitivne utjecaje na očuvanje prirodnih obilježja i 

kulturno-povijesne baštine s obzirom da su 

definirane mjere, prioriteti i ciljevi programirani na 

način da se isti maksimalno očuvaju i zaštite od 

potencijalnih negativnih utjecaja budućeg socio-

ekonomskog razvoja područja općine.
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j) Prekoračenja standarda kakvoće okoliša i 

graničnih vrijednosti
 Provedba Strategije razvoja općine Vrpolje 
za razdoblje od 2015.-2020.godine kao i projekata-
zahvata obuhvaćenih istim neće niti u najmanjoj 
mjeri uzrokovati potencijalna prekoračenja 
standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti. 
Navedeno j evidentno i iz činjenice da na području 
općine trenutno ne postoje niti je planirana 
izgradnja bilo kakvih industrijskih ili sličnih 
postrojenja koja bi mogla uzrokovati opisane 
situacije.
 k) Intenzivnog korištenja zemljišta
 Provedba Strategije razvoja općine Vrpolje 
za razdoblje od 2015.2020.godine neće direktno niti 
indirektno za posljedicu imati intenzivno korištenje, 
kako poljoprivrednog tako niti ostalog zemljišta na 
području općine. U kontekstu održivog razvoja i 
učinkovitog raspolaganja postojećim resursima, 
upravo je Strategijom razvoja kao jedna od mjera 
definirana primjena ekološke poljoprivredne 
proizvodnje koja za cilj ima smanjiti prekomjerno 
korištenje zemljišta i pritiske na okoliš kao 
posljedice konvencionalne poljoprivredne 
proizvodnje.
 l) Utjecaji na područja ili krajobraze 
priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj, 
međunarodnoj razini ili razini Zajednice:
 Na području općine vrpolje ne nalazi se 
područje ekološke mreže.

Članak 8.

 Općina Vrpolje o ovoj Odluci informirati će 
javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša („N. N.“ br. 64/08) kojima 
se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša.

Članak 9.

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

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA

Klasa: 351-01/16-02/06
Ur. broj: 2178/11-01/16-2
Vrpolje, 12. rujan 2016. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Ankica Zmaić,v.r.
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Zvonimir Penić, dipl. novinar,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 37,  Slavonski  Brod
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