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- akti  Skupštine:

36.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj 15/13-pročišćeni tekst), 

Županijska skupština na 25.  sjednici održanoj 10. 

travnja 2017. donijela  je  

ODLUKU 

o  donošenju Akcijskog plana 2017. - 2019. 
za uključivanje Roma u 

Brodsko-posavskoj županiji

Članak 1.

 Donosi se Akcijski plan 2017 – 2019 za 
uključivanje Roma u Brodsko-posavskoj županiji (u 
daljnjem tekstu: Akcijski plan).
 Akcijski plan iz stavka 1. ovog članka 
sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

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

KLASA: 021-01/17-01/62
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 10. travnja 2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić dipl.ing.građ., v.r.



Prijedlog Akcijskog plana u sklopu provedbe 
projekta  „Pravna inkluzija i održiva integracija 
Roma u Hrvatskoj“ financiranog sredstvima 
pomoći Europske unije iz programa IPA 2012 
„Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva 
za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU 
u ostvarenju ljudskih prava“ i sufinaciranog od 
strane Ureda za udruge Vlade RH, kojeg provode 
Informativno pravni centar (IPC) iz Slavonskog 
Broda u partnerstvu s Brodsko-posavskom 
županijom, Mrežom romskih udruga Hrvatske te 
Hrvatskim institutom za lokalnu samoupravu iz 
Osijeka.

AKCIJSKI PLAN 

2017. - 2019.
za uključivanje Roma u 

Brodsko-posavskoj županiji

I. UVOD

Sukladno predviđenim projektnim ciljevima 
Akcijski plan treba se temeljiti na analizi postojećeg 
stanja, položaja i socijalnog mapiranja romske 
zajednice, nakon što su projekni partneri, 
predstavnici Roma i predstavnici javnih institucija 
identificirali ključne probleme, potrebe i prioritete 
romske zajednice. U procesu stvaranja Akcijskog 
plana definirani su mogući modeli suradnje i 
angažmana svih relevantnih sudionika u rješavanju 
zajednički identificiranih problema kako bi se 
povećala mogućnost ostvarivanja očekivanih 
ciljeva. Konačno, Akcijski plan treba osigurati 
prostor i smjernice za predstavnike romske 
zajednice radi aktivnog angažmana u poboljšanju 
socio-ekonomske situacije njihove zajednice, a 
povećani kapaciteti kroz komponente će pružiti 
vještine i znanja potrebne za provedbu planiranih 
mjera.

Akcijski plan treba okupiti romske organizacije 
civilnog društva, predstavnike Roma, vijeća 
nacionalnih manjina, lokalnih vlasti i javnih 
institucija, te će otvoriti prostor za konstruktivan 
dijalog potičući pristup od dna prema vrhu u 
odgovaranju na pitanja i izazove s kojima se suočava 
romska zajednica. 

Rezultat ovoga dijela projekta je izrada finalnog 
dokumenta koji će biti predložen Županijskoj 
skupštini na usvajanje u 2017. godini. 

Poznate su i prihvaćene činjenice kako su Romi u 

Republici Hrvatskoj, kao i u mnogim državama, 
zbog nedostatnog obrazovanja, neuključenosti u 
formalne oblike rada, specifičnog načina življenja 
(kulture) i drugih karakteristika, u većoj ili manjoj 
mjeri marginalizirani: ekonomski, prostorno, 
kulturološki i politički. Ocijenivši položaj romske 
zajednice težim od položaja drugih manjinskih 
zajednica u Europi, Vijeće Europe i Europska unija 
posvećuju posebnu pažnju problematici Roma kao 
najbrojnijoj nacionalnoj manjini u Europi te potiče 
zemlje članice i druge zemlje u regiji na sustavno 
rješavanje problema romske zajednice. U tome 
smislu i Brodsko-posavska županija prepoznaje 
svoju ulogu u naznačenim procesima.

Ujedno, to su neki od razloga što je Vlada Republike 
Hrvatske, ali i Europska unija, da bi se ostvarila 
Ustavom i pravnim sustavom Republike Hrvatske 
z a j a m č e n a  p r a v a  t e  u k l o n i l i  s v i  o b l i c i 
diskriminacije, 2003. donijela Nacionalni program 
za Rome. Godine 2005. Republika Hrvatska je 
pristupila Desetljeću za uključivanje Roma 2005. - 
2015., kojeg su pokrenuli Svjetska banka i Institut 
Otvoreno društvo, te izradila nacionalni Akcijski 
plan za uključivanje Roma kojim je postavila ciljeve 
u područjima obrazovanja, zdravlja, zapošljavanja i 
stanovanja koji trebaju biti postignuti do 2015. 
Provedba Desetljeća za uključivanja Roma 2005. -
2015. nije postigla očekivane rezultate, najvećim 
dijelom zbog slabe ili gotovo nikakve uključenosti i 
suradnje lokalne i regionalne samouprave 
Republike Hrvatske kao navedenih nositelja mjera. 
Ocjenjujući da je provedba ovih planova još uvijek 
neujednačena u mnogim područjima, te da je radi 
poboljšanja socioekonomskog položaja Roma 
potrebno postaviti jasnije ciljeve za svako područje i 
razviti odgovarajuće indikatore provedbe, Vlada 
Republike Hrvatske je 29. studenoga 2012. donijela 
novu Nacionalnu strategiju uključivanja Roma za 
razdoblje od 2013. do 2020. 

Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma od 
2013. do 2020. usklađuje se temeljni strateški 
dokument Republike Hrvatske za integraciju 
pripadnika romske nacionalne manjine. Strategija se 
temelji i na odredbama međunarodnih dokumenata 
o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina 
kojih je Republika Hrvatska stranka. Usklađena je s 
uočenim potrebama i izazovima povezanim sa 
socijalnim uključivanjem Roma na svim razinama: 
lokalnoj, područnoj, nacionalnoj i razini Europske 
unije te sadrži opće i posebne ciljeve postavljene kao 
smjernice za kreiranje javnih polit ika za 
socioekonomsko uključivanje romskih zajednica do 
2020. 
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Predloženi Akcijski plan ima nekoliko ciljeva od 
kojih su neki: ustanoviti kakav je društveni položaj 
Roma i što regionalna samouprava i drugi društveni 
čimbenici mogu učiniti da bi se taj položaj popravio. 
Time se jasno određuje sadašnje stanje, željeno 
stanje (ciljevi) i mjere te njihovi nositelji koji bi 
trebali ostvariti ta očekivanja. Akcijski plan trebao 
bi biti, osim na deklarativnoj razini, praktično 
obvezujuća osnova budećeg djelovanja županije, ali 
i jedinica lokalne samouprave unutar nje.

Razumljivo, pojedini ciljevi Akcijskog plana već se 
ostvaruju u svakodnevnom radu sudionika, ali 
njihovo je definiranje nužno u ovom planu. Oni 
ciljevi koji nisu u provedbi, morali bi biti 
konkretizirani u procesu rada stručnih službi u 
suradnji s Romima, te u duhu Akcijskog plana početi 
se ostvarivati.

Donošenjem Akcijskog plana uspostavit će se prvi 
korak u smislu poboljšanja provedbe zakonodavnih 
akata, propisa i dokumenata koji se odnose na 
potrebe i probleme Roma, u definiranju zadataka 
pojedinih tijela i stručnih institucija u sustavu 
regionalne  samouprave, da bi se ispunile ustavne, 
zakonske i međunarodne obveze u vezi s 
nacionalnim manjinama, izgradio konstruktivni 
partnerski odnos s jedinicama regionalne 
samouprave i postigli zadani zajednički ciljevi. 

II. CILJEVI AKCIJSKOG PLANA 

Ciljevi Akcijskog plana Brodsko-posavske 
županije su:

1. ostvarivati preduvjete pripadnicima romske 
nacionalne manjine za kvalitetnije 
ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih 
sloboda u skladu s Ustavom Republike 
Hrvatske i svim dokumentima povezanim s 
ljudskim pravima;

2. stimulirati Rome za aktivno sudjelovanje u 
rješavanju svakodnevnih osobnih ali i 
društvenih problema odgovarajućim 
mjerama i instrumentima, njihovim 
uključivanjem u procese odlučivanja na 
regionalnoj razini;

3. poticati obrazovanje i djelovanje koje gradi 
civilno društvo, njegovati mirno rješavanje 
društvenih sukoba, te suradnju i uzajamno 
poštovanje i razumijevanje među različitim 
narodima;

4. podupirati i stvarati uvjete za unapređenje 
otvorenog i modernog sustava formalnog i 
neformalnog obrazovanja i usavršavanja te 
poticati društveno napredovanje prema 
sposobnostima i znanju;

5. pružiti mladim Romima priliku za stjecanje 
novih znanja i vještina te usavršavanje 
postojećih cjeloživotnim učenjem da bi se 
osposobili za potpuno i odgovorno 
sudjelovanje u svim aspektima društva i 
ostvarili produktivno zaposlenje, socijalnu 
sigurnost, samostalan i zdrav život, te 
sudjelovanje u donošenju odluka;

6. pot icat i  sve  obl ike  zapošl javanja , 
samozapošljavanja i poduzetništva Roma, 
pridajući posebnu pozornost zapošljavanju 
mladih Roma i stvaranju novih razvojnih 
mogućnosti;

7. mjerama aktivne politike poticati rješavanje 
stambenih problema Roma;

8. suzbijati sve oblike diskriminacije i 
marginalizacije Roma u kulturnom 
djelovanju, uz poštivanje pluralizma 
kulturnih obrazaca;

9. kontinuiranom edukacijom poticati Rome 
na korištenje zdravstvenih usluga i 
zdravstvenih programa te ih poticati da se 
uključe u zdravstvene programe i projekte 
usmjerene na podizanje svijesti o prevenciji 
bolesti, posebice u području planiranja 
obitelji, odgovornog spolnog ponašanja i 
reproduktivnog zdravlja, prevenciji spolno 
prenosivih bolesti i rizičnog ponašanja;

10. unapr i jed i t i  sus tav  informiranja  i 
savjetovanja romske zajednice na svim 
razinama.

Svaki od ciljeva prethodno je raspravljen unutar 
radne skupine i o njemu su svoje mišljenje dali 
sudionici, te su na temelju toga predložene mjere 
kroz osam područja aktivnosti. 

III. TEMATSKA PODRUČJA AKCIJSKOG 
PLANA

1. Odgoj i obrazovanje 
2. Zdravstvena zaštita 
3. Zapošljavanje 
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4. Stanovanje i prostorno uređenje 
5. Socijalna skrb 
6. Uključivanje u kulturni i društveni život 
7. Statusna pitanja
8. Prikupljanje statističkih podataka 

1. ODGOJ I OBRAZOVANJE 

A. Predškolski odgoj 

CILJ 1.1. Unatoč činjenici da postoji trend porasta 
broja djece koja pohađaju predškolski odgoj, težiti  
povećanju broja djece obaju spolova u integriranim 
predškolskim programima u okviru redovnih 
predškolskih ustanova te povećati broj djece obaju 
spolova koja nisu uključena u predškolski odgoj u 
program predškole. 

MJERA 1.1.1. 
Poticanje uključivanja što većeg broja romske 
djece obaju spolova u integrirane predškolske 
programe u okviru redovnih predškolskih 
ustanova. Djecu koja do pete godine života nisu 
uključena u dječji vrtić uključiti u program 
predškole od minimalno 250 sati godišnje. 
Poticanje uključivanja djece u redovne programe 
dječjeg vrtića s ostalom djecom ključno je za 
uspješnu integraciju Roma u društvo od najranije 
dobi, a uključivanje u program predškole ključno je 
za razvoj svih potencijala i sposobnosti primjereno 
dobi te time povećanje njihovih mogućnosti za 
uspjeh i napredovanje u redovnom sustavu 
obrazovanja. Okosnica tih programa je učenje 
hrvatskog jezika, razvijanje higijenskih i radnih 
navika, društvenosti, suosjećajnosti, samokontrole, 
usvajanje prihvaćenih obrazaca ponašanja te sve 
druge aktivnosti kojima se potiče svestrani razvoj 
duševne i tjelesne sposobnosti svakog djeteta. 

Aktivnosti: Osigurati potporu za organiziranje 
predavanja, tribina, okruglih stolova i drugih 
aktivnosti radi motiviranja roditelja da uključuju 
djecu u predškolske programe u okviru redovnih 
predškolskih ustanova i u programe predškole. 
Osigurati javni prijevoz – tamo gdje ne postoji.
Nositelji: vrtići i osnovne škole, nadležna tijela 
grada u suradnji sa županijom,  vijećima romske 
nacionalne manjine i organizacijama civilnog 
društva 
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu nositelja mjera 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe: 

- broj djece po spolu koja su uključena u 

integrirane predškolske programe; 
- broj djece po spolu koja su uključena u 

program predškole. 

MJERA 1.1.2. 
Osiguranje jednoga besplatnog obroka djeci 
pripadnicima romske nacionalne manjine 
uključenoj u program predškole. 

Nositelji: nadležna regionalna i lokalna tijela
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu nositelja mjera 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe: 

- broj djece po spolu kojima je osiguran 
besplatan obrok

B. Osnovnoškolsko obrazovanje 

CILJ 1.2. Kontinuirano povećavati broj djece obaju 
spolova koja se uključuju u sustav obaveznog 
osnovnog obrazovanja uz naglasak na njegovo 
završavanje; osigurati učenicima osnovne škole što 
dulji boravak u školi i pomoć u učenju i pisanju 
zadaća; osigurati pomoćnike u nastavi; osigurati 
javni prijevoz do škole u mjestima gdje nije 
organiziran i podizati razinu kvalitete obrazovanja 
na području cijele županije.

MJERA 1.2.1. 
Poticanje uključivanja što većeg broja romske 
djece  obaju spolova u osnovnoškolsko 
obrazovanje te poticanje što većeg broja romske 
djece obaju spolova da završe osnovnoškolsko 
o b r a z o v a n j e .  M o t i v i r a n j e  i  p o n o v n o 
u k l j u č i v a n j e  d j e c e  k o j a  s u  n a p u s t i l a 
osnovnoškolsko obrazovanje u sustav osnovnog 
obrazovanja. 

Aktivnosti: Osigurati potporu za organiziranje 
predavanja, tribina, okruglih stolova i drugih 
aktivnosti radi motiviranja roditelja da uključuju 
djecu u osnovnoškolsko obrazovanje i motiviranja 
da ga završe. 
Nositelji: nadležna tijela grada u suradnji sa 
županijom i vijećima romske nacionalne manjine,  
Pravobraniteljicom za djecu i organizacijama 
civilnog društva 
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu nositelja mjera 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe: 
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- broj djece po spolu upisane u osnovne škole 
na početku i na kraju školske godine; 

- broj djece po spolu koja završavaju osnovnu 
školu; 

- broj održanih tribina, okruglih stolova, 
predavanja i dr. aktivnosti. 

C. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 

CILJ 1.3. Povećati broj djece obaju spolova koja se 
uključuju u sustav srednjoškolskog obrazovanja s 
naglaskom na njegovo završavanje. 

MJERA 1.3.1. 
Poticanje uključivanja što većeg broja romske 
djece  obaju  spo lova  u  srednjoškolsko 
obrazovanje te poticanje što većeg broja romske 
djece obaju spolova da završe srednjoškolsko 
obrazovanje. 

Aktivnosti: Osigurati potporu za organiziranje 
predavanja, tribina, okruglih stolova i drugih 
aktivnosti radi motiviranja roditelja da uključuju 
djecu u srednjoškolsko obrazovanje i motiviranja 
djece da završe srednjoškolsko obrazovanje. 
Nositelji: tijela županije i gradova nadležna  za 
obrazovanje, šport i  kulturu, Vijeće romske 
nacionalne manjine, Pravobraniteljica za djecu i 
organizacije civilnog društva 
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu nositelja mjera 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe:

- broj djece po spolu upisane u srednje škole 
na početku i na kraju školske godine; 

- broj djece po spolu koja završavaju srednju 
školu; 

- broj održanih tribina, okruglih stolova, 
predavanja i dr. aktivnosti. 

MJERA 1.3.2. 
Poticanje korištenja usluge profesionalnog 
usmjeravanja učenika završnih razreda osnovne 
škole. 

Aktivnost: Informirati učenike i njihove roditelje o 
mogućnosti korištenja profesionalne orijentacije u 
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kako bi im se 
pomoglo u izboru budućeg zanimanja. 
Nositelj: škole i Hrvatski zavod za zapošljavanje 
Rok: kontinuirano 
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 

u proračunu nositelja mjera 
Pokazatelj provedbe: 

- broj djece po spolu koja su prošla 
profesionalnu orijentaciju. 

MJERA 1.3.3. 
Tiskanje i distribucija publikacija radi 
informiranja učenika/-ica završnih razreda 
osnovnih škole, njihovih roditelja i svih drugih 
pripadnika romske nacionalne manjine o 
mjerama koje se provode u okviru Nacionalne 
strategije za uključivanje Roma od 2013. do 
2020. godine i mogućnostima kojima se mogu 
koristiti na lokalnoj razini. 

Aktivnost: Osigurati financijsku potporu za tiskanje 
i distribuciju publikacija. 
Nositelji: županijska i gradska nadležna tijela, Ured 
za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade 
Republike Hrvatske, vijeća romske nacionalne 
manjine i organizacije civilnog društva 
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe: 

- broj tiskanih i podijeljenih publikacija 

MJERA 1.3.4. 
Pomoć pri pronalaženju mjesta za odrađivanje 
obvezene stručne prakse kod poslodavaca da bi 
se spriječila izravna i/ili neizravna diskrimi-
nacija učenika pripadnika romske nacionalne 
manjine. 

Aktivnosti: Poslat će se pisana preporuka srednjim 
strukovnim školama i Obrtničkoj i Gospodarskoj 
komori za senzibiliziranje poslodavaca koji 
surađuju sa školama s ciljem primanja pripadnika 
romske nacionalne manjine na odrađivanje 
obavezne stručne prakse. 
Nositelji: županijska i gradska tijela nadležna za 
obrazovanje, šport i kulturu,  gospodarstvo, rad i 
poduzetništvo, škole i Obrtnička/Gospodarska 
komora 
Rok: kontinuirano 
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu nositelja mjera 
Pokazatelji provedbe: 

- broj poslodavaca koji su primili djecu na 
odrađivanje stručne prakse; 

- broj romske djece po spolu koji su našli 
stručnu praksu u odnosu na broj upisane 
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romske djece po spolu koja su tražila 
stručnu praksu. 

MJERA 1.3.6. 
Osigurati pomoć djeci s teškoćama u učenju koja 
su uključena u osnovnoškolsko i srednjoškolsko 
obrazovanje. 

Aktivnosti: Izrada i provedba programa za 
osiguravanje podrške u učenju djeci i mladima 
pripadnicima romske nacionalne manjine koji imaju 
poteškoće u učenju. 
Nositelj: Vijeće romske nacionalne manjine i 
organizacije civilnog društva u suradnji s nadležnim 
tijelima i županijskim upravnim odjelom  za 
obrazovanje, šport i kulturu
Rok: kontinuirano 
Potrebna financijska sredstva: sredstva u 
proračunu 
Pokazatelji provedbe: 

- broj djece po spolu kojoj je osigurana 
pomoć; 

- broj i vrsta financiranih programa. 

D. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 

CILJ 1.4. Povećati broj Roma/Romkinja koji/koje 
se uključuju u sustav visokoškolskog obrazovanja 
uz naglasak na njegovo završavanje. 

MJERA 1.4.1. 
Priprema za polaganje državne mature 
pripadnika romske nacionalne manjine. 

Nositelji: srednje škole i organizacije civilnog 
društva u suradnji s tijelima županije i gradova 
nadležnim za obrazovanje
Rok: kontinuirano 
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu nositelja mjera 
Pokazatelji provedbe: 

-  broj polaznika po spolu koji su prošli 
pripremu za državnu maturu; 

-  broj polaznika po spolu koji su uspješno 
položili državnu maturu. 

MJERA 1.4.2. 
Poticanje uključivanja što većeg broja romske 
djece obaju spolova u visokoškolsko obrazovanje 
te poticanje što većeg broja romske djece obaju 

spolova da završe visokoškolsko obrazovanje.

Aktivnosti: Osigurati potporu za organiziranje 
predavanja, tribina, okruglih stolova i drugih 
aktivnosti radi motiviranja na uključivanje u 
visokoškolsko obrazovanje i motiviranja na 
završavanje visokoškolskog obrazovanja. 
Nositelj: županijski upravni odjel za obrazovanje, 
kulturu i šport u suradnji s Ministarstvom znanosti i 
obrazovanja, Vijećem romske nacionalne manjine i 
organizacijama civilnog društva 
Rok: kontinuirano 
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu nositelja mjera 
Pokazatelji provedbe:

- broj Roma po spolu i dobi koji su upisali 
visokoškolsko obrazovanje; 

- broj Roma po spolu i dobi koji su završili 
visokoškolsko obrazovanje; 

- broj održanih tribina, okruglih stolova i 
edukacija. 

E. OBRAZOVANJE ODRASLIH 

CILJ 1.5. Omogućiti odraslim Romima obaju 
spolova završavanje osnovne škole i osposoblja-
vanje za prvo zanimanje. 

MJERA 1.5.1. 
Uključivanje odraslih Roma obaju spolova u 
program opismenjavanja i osposobljavanja do 
prvog zanimanja. 

Nositelji: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Vijeće 
romske nacionalne manjine i organizacije civilnog 
društva 
Potrebna financijska sredstva: Državni proračun 
u okviru redovne djelatnosti 
Rok: kontinuirano: 
Pokazatelji provedbe:

- broj Roma po spolu uključenih u program 
opismenjavanja; 

- broj Roma po spolu koji su završili program 
opismenjavanja; 

- broj Roma po spolu uključenih u program 
osposobljavanja do prvog zanimanja; 

- broj Roma po spolu koji su završili program 
osposobljavanja do prvog zanimanja.
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2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

CILJ 2.1. Unaprijediti zdravlje romske populacije 
te kvalitetu i dostupnost zdravstvene skrbi. 

MJERA 2.1.1. 
Edukacija o pravima i obvezama u svezi 
zdravstvene skrbi s pripadajućom anketom s 
obzirom na to da se najvećim problemom 
pokazao gubitak prava na obvezno zdravstveno 
osiguranje, propušteni rokovi za prijavu na 
o b v e z n o  z d r a v s t v e n o  o s i g u r a n j e  i  n e 
prijavlj ivanje na obvezno zdravstveno 
osiguranje.
Da bi mogli unaprijediti zdravlje romske 
populacije i kvalitetu i dostupnost zdravstvene 
skrbi treba se provesti anketiranje u vezi sa 
zdravljem na temelju kojeg će se procijeniti 
stanje i predložiti nove mjere. Edukaciju 
provoditi „na terenu“.

Nositelj: Ministarstvo zdravlja 
Provedbena tijela: Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, domovi zdravlja i nadležna regionalna i 
lokalna tijela u suradnji s Vijećem romske 
nacionalne manjine i organizacijama civilnog 
društva
Rok: kontinuirano; anketiranje provesti na početku 
provedbe mjere
Potrebna financijska sredstva: sredstva državnog 
proračuna u okviru redovne djelatnosti, sredstva iz 
proračuna, sredstva međunarodnih i EU fondova
Pokazatelji provedbe:

- broj provedenih anketa;
- rezultati anketiranja;
- broj sudionika na radionicama.

MJERA 2.1.2. 
Provođenje programa i projekata organiziranja 
specijal ist ičkih l i ječničkih pregleda za 
Romkinje. 

Nositelj: Zavod za javno zdravstvo, domovi 
zdravlja, Ministarstvo zdravstva u suradnji s 
Vi j e ć e m  r o m s k e  n a c i o n a l n e  m a n j i n e  i 
organizacijama civilnog društva 
Rok: kontinuirano 
Potrebna financijska sredstva: proračun Brodsko-
posavske županije i sredstva Državnog proračuna u 
okviru redovne djelatnosti
Pokazatelji provedbe: 

- broj provedenih mamografija; 

- broj obavljenih ginekoloških pregleda; 
- broj Romkinja obuhvaćenih pregledima; 
- broj djevojčica cijepljenih protiv HPV-

infekcije; 
- broj Romkinja uključenih u trudničke 

tečajeve. 

MJERA 2.1.3. 
Informiranje i edukacija Romkinja, ali i šire 
romske zajednice, o reproduktivnom zdravlju, 
zdravlju trudnica, zdravlju djece te rizicima 
povezanim s maloljetničkim trudnoćama. 

Nositelj: nadležna županijska tijela, Zavod za javno 
zdravstvo i Ministarstvo zdravstva u suradnji s 
Vi j e ć e m  r o m s k e  n a c i o n a l n e  m a n j i n e  i 
organizacijama civilnog društva, patronažnom 
službom domova zdravlja i liječnicima primarne 
zdravstvene zaštite. 
Potrebna financijska sredstva: proračun Brodsko-
posavske županije, međunarodni i EU fondovi 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe: 

- broj i vrsta organiziranih edukacija i 
preventivnih programa; 

- broj žena, trudnica i djece uključenih 
edukacije i programe; 

- broj maloljetničkih trudnoća. 

MJERA 2.1.4. 
Podupiranje projekata organizacija civilnog 
društva za edukaciju i podizanje svijesti o 
prevenciji bolesti, zdravim načinima života i 
zaštiti mentalnog zdravlja. 

Nositelji: romske i ostale organizacije civilnog 
društva, Zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo 
zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku 
Potrebna financijska sredstva: proračun Brodsko-
posavske županije, sredstva Državnog proračuna u 
okv i ru  r edovne  d j e l a tnos t i ,  s r eds tva  i z 
međunarodnih i EU fondova. 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelj provedbe: 

- broj i vrsta financiranih projekata. 

3. ZAPOŠLJAVANJE 

CILJ 3.1. Povećati broj zaposlenih pripadnika 
romske nacionalne manjine i senzibilizirati 
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poslodavce na zapošljavanje pripadnika romske 
nacionalne manjine. 
Problem zapošljavanja Roma zahtijeva istovremeni 
angažman svih nadležnih ministarstava, zavoda, 
ureda i lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
Osnovne prepreke zapošljavanja Roma na 
otvorenom tržištu rada su: 

- niska razina obrazovanja, 
- neprihvaćanje dokvalifikacije i dodatnog 

osposobljavanja Roma, 
- predrasude poslodavaca, ali i kriva 

percepcija Roma, 
- marginaliziranost romske populacije i život 

u siromaštvu. 

MJERA 3.1.1. 
Pojačano zapošljavanje pripadnika romske 
nacionalne manjine na „javnim radovima“. 
Cilj zapošljavanja u javnim radovima je društveno 
korisnim radom potaknuti i ublažiti socijalne 
posljedice nezaposlenosti suradnjom jedinica 
lokalne samouprave i institucija u njihovu 
vlasništvu, nevladinih udruga te povećati 
motiviranost za zapošljavanje dugotrajno 
nezaposlenih osoba i drugih ranjivih skupina 
nezaposlenih, s osobitim naglaskom na njihovu 
socijalnu uključenost. Inicijator i izvođač javnog 
rada mogu biti jedinice lokalne samouprave i 
institucije u njihovu vlasništvu, nevladine udruge i 
sl. institucije te drugi poslodavci ako ponude 
kvalitetan program Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje. Uključivanje Roma u programe 
javnih radova već se provodi kroz mjere aktivne 
politike zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje, a kroz Nacionalni program za Rome. 
Ipak moguće je unaprijediti provedbu već postojećih 
mjera kroz analizu uspješnosti.
Područja djelovanja u kojima se mogu provoditi 
programi javnih radova su: skrb o starijima i 
nemoćnima u kućanstvu ili institucijama, skrb o 
osobama s invaliditetom, zdravstvena skrb, briga za 
djecu, pomoć djeci i mladima s teškoćama, 
stanovanje, edukacija, revitalizacija javnih 
površina, turizam, kulturna baština, lokalni razvoj 
kulture, gospodarenje otpadom, gospodarenje 
vodama, zaštita i očuvanje prirode, kontrola 
oneč i šćen ja  i  s l .  Tra j an je  f inanc i r an ja / 
sufinanciranja: najduže do 6 mjeseci.

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji 
s tijelima lokalne samouprave i komunalnim 
poduzećima te Vijećem romske nacionalne manjine 
i organizacijama civilnog društva 

Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu nositelja mjera 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe: 

- broj i vrsta provedenih javnih radova; 
- broj zaposlenih Roma po spolu i dobi u 

programima javnih radova. 

MJERA 3.1.2. 
Osigurati programe stručnog osposobljavanja za 
rad bez zasnivanja radnog odnosa za pripadnike 
romske nacionalne manjine koji su završili 
školovanje po programima srednjoškolskog i 
visokoškolskog obrazovanja u područnoj 
(regionalnoj) samoupravi te ustanovama i 
trgovačkim društvima kojih je osnivač ili vlasnik 
Brodsko-posavska županija. 
Ovom se mjerom omogućuje mladim nezaposlenim 
osobama koje su završile školovanje po programima 
srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, a 
koje su bez radnog staža, ulazak na tržište rada te 
stjecanje radnog iskustva, a time i lakši pristup 
prvom zaposlenju te polaganje stručnih ispita. 
Nositelji: Hrvatski zavod za zapošljavanje,  
županija u suradnji s Vijećem romske nacionalne 
manjine i organizacijama civilnog društva 
Potrebna financijska sredstva: sredstva državnog 
proračuna na poziciji Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelj provedbe: 

- broj nezaposlenih Roma po dobi i spolu 
uključenih u stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa. 

MJERA 3.1.3. 
Povećane broja zaposlenih Romkinja i Roma sa 
završenom srednjom, višom i visokom školom u 
područnoj (regionalnoj)  samoupravi te 
ustanovama i trgovačkim društvima kojih je 
osnivač Brodsko-posavska županija. 

Nositelj: županija u u suradnji s područnim uredom 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vijećem 
romske nacionalne manjine
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu nositelja mjera 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe: 

- broj zaposlenih Roma po dobi i spolu. 
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MJERA 3.1.4. 
Organizirati promociju postojećih mjera za 
zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika 
romske nacionalne manjine. 

Aktivnost: Osigurati potporu za organiziranje 
predavanja, tribina, okruglih stolova i drugih 
aktivnosti radi promocije postojećih mjera za 
zapošljavanje i samozapošljavanje. 
Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji 
s  Vi jećem romske  nac iona lne  manj ine  i 
organizacijama civilnog društva 
Potrebna financijska sredstva: sredstva državnog 
proračuna na poziciji Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelj provedbe: 

- broj  i  vrs ta  provedenih akt ivnost i 
promocije. 

4. STANOVANJE I PROSTORNO UREĐENJE 

CILJ 4.1. Poboljšati uvjeta stanovanja romske 
populacije (infrastrukturni problemi) kroz nekoliko 
referentnih točaka: povećati broj legaliziranih 
objekata u naseljima romske nacionalne manjine; 
povećati dostupnost komunalne infrastrukture i 
priključaka na električnu i vodoopskrbnu mrežu; 
izgraditi urbana obilježja u naselju (dječje igralište, 
sportski teren).

MJERA 4.1.1. 
Unaprijediti stambenu situaciju Roma u 
zajednici educiranjem o načinima legalizacije 
objekata i mjerama za njihovo obavljanje. 

Aktivnosti: podizanje razine svijesti i znanja Roma 
o načinu i pravilima legalizacije objekata i drugih 
pitanja infrastrukture u naseljima.
Nositelji: Županijska i gradska tijela  nadležna za 
poslove graditeljstva i za imovinsko-pravne  
poslove, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih 
manjina Vlade Republika Hrvatske, Ministarstvo za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 
suradnji s organizacijama civilnog društva
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu, Državni proračun u okviru redovne 
aktivnosti 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe:

- bro j  Roma po  spo lu  obuhvaćen ih 
edukacijom; 

- broj provedenih edukativnih aktivnosti; 
- broj legaliziranih objekata.

MJERA 4.1.2.
Izrada programa aktivnosti i mjera za uređenje 
prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima.
Utvditi stanje infrastrukture u naseljima (ulicama) s 
romskim stanovništvom, te na temelju rezultata, 
izraditi programe aktivnosti i mjere za unapređenje 
stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima 
na području Brodsko-posavske županije, radi 
uređenja i izgradnje stambenih, poslovnih i pratećih 
sadržaja.
Programi će detaljno odrediti mjere i radove koje je 
potrebno provesti te način, rokove i subjekte 
zadužene za provedbu. Također će odrediti sredstva 
potrebna za provedbu te izvore sredstava.

Nositelji: Regionalna i lokalna tijela nadležna za 
graditeljstvo i prostorno uređenje u suradnji s 
Vijećem romske nacionalne manjine.
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu nositelja mjera 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe: 

- izrađeni program i mjere za unapređenje. 

5. SOCIJALNA SKRB 

CILJ 5.1. Smanjiti siromaštvo romske populacije i 
podići kvalitetu, dostupnost i pravovremenost 
socijalnih usluga i usluga u zajednici s posebnim 
naglaskom na žene, djecu, mladež, osobe starije 
životne dobi i osobe s invaliditetom. 

MJERA 5.1.1. 
Osmisliti i provoditi edukativne programe i 
kampanje (medijske emisije, tiskani materijal, 
tribine, predavanja, radionice, igraonice) 
usmjerene na podizanje svijesti romske 
populacije o njihovoj odgovornosti u području 
obiteljskih odnosa i mehanizmima za zaštitu 
prava iz tog područja. 

Nositelji: Centri za socijalnu skrb u suradnji s 
Vi j e ć e m  r o m s k e  n a c i o n a l n e  m a n j i n e  i 
organizacijama civilnog društva
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu, državni proračun u okviru redovne 
djelatnosti, međunarodni fondovi, EU fondovi 
Rok: kontinuirano 
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Pokazatelji provedbe:
- broj i  vrsta edukativnih programa, 

kampanja i drugih događanja; 
- broj  pr ipadnika  romske  za jednice 

uključenih u edukativne programe prema 
dobi i spolu;

- broj tiskanih materijala. 

MJERA 5.1.2. 
Organiziranje radionica za Romkinje i Rome 
kako bi se upoznali s temeljnim pravima i 
uslugama iz sustava socijalne skrbi (materijalna 
prava, prava osoba s invaliditetom, mjere 
obiteljsko-pravne zaštite, usluge obiteljske 
medijacije, usluge smještaja, usluge stručne 
potpore obavljanju poslova i sl.). 

Nositelji: nadležna tijela jedinica regionalne i 
lokalne samouprave i Centri za socijalnu skrb u 
suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine i 
organizacijama civilnog društva
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu nositelja mjera, međunarodni fondovi, 
EU fondovi 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe:

- broj i vrsta organiziranih radionica; 
- broj Roma po spolu i dobi koji su 

sudjelovali u radionicama. 

MJERA 5.1.3. 
Formiranje koordinacijskog tima za razmjenu 
informacija, odnosno problematike romskih 
obitelji na području Brodsko-posavske županije 
koji je sastavljen od predstavnika Centara za 
socijalnu skrb, Vijeća romske nacionalne 
manjine, regionalnih i lokalnih ureda (za 
područje zdravstva, obrazovanja, socijalne 
zaštite i zapošljavanja) i organizacija civilnog 
društva 
Nositelj: nadležna tijela regionalne i lokalne 
samouprave, Centri za socijalnu skrb, Vijeće romske 
nacionalne manjine, te organizacije civilnih društva 
Potrebna financijska sredstva: nisu potrebna 
dodatna sredstva 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe:

- oformljen koordinacijski tim; 
- zapisn ic i  s  t romjesečn ih  s jednica 

koordinacijskog tima. 

6. UKLJUČIVANJE U KULTURNI I 
DRUŠTVENI ŽIVOT 

CILJ 6.1. Osnažiti pripadnike romske nacionalne 
manjine za sudjelovanje u društvenom, kulturnom i 
javnom životu da bi se smanjio jaz između 
pripadnika romske nacionalne manjine i ostalog 
stanovništva, te postići pozitivnu percepciju romske 
kulture i identiteta romske nacionalne manjine 
unutar većinske populacije i društva u cjelini. 

MJERA 6.1.1. 
Stvaranje uvjeta za aktivno djelovanje romskih 
kulturnih i društvenih aktivnosti. 

Aktivnosti: osigurati odgovarajući prostor i/ili 
financijsku potporu romskim udrugama s aktivnim 
kulturno-umjetničkim društvom (KUD) 
Nositelj: nadležna tijela regionalne samouprave  u 
suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine 
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu Brodsko-posavske županije , 
međunarodni fondovi, EU fondovi 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe:

- broj lokacija na kojima romske udruge 
/KUD-ovi imaju prostor na raspolaganju; 

- broj romskih udruga /KUD-ova koji se 
koriste dodijeljenim prostorom i/ili 
financijskom potporom; 

- broj i vrsta aktivnosti koje romske udruge 
/KUD-ovi provode u dodijeljenom prostoru 
i/ili uz financijsku potporu. 

MJERA 6.1.2. 
Osiguravanje prostora za Kulturni centar za 
Rome koji bi s mjerom iz točke 6.1.1. činila 
cjelinu.

Aktivnosti: Osigurati prostor za Kulturni centar za 
Rome u kojem će se održavati različite društvene 
aktivnosti pripadnika romske nacionalne manjine i 
ostalog stanovništva, aktivnosti romskih udruga, 
KUD-ova, aktivnosti za osposobljavanje Roma, 
tečajevi opismenjivanja odraslih, zdravstveno i 
drugo prosvjećivanje, promocija i zaštita ljudskih i 
manjinskih prava te druge aktivnosti.
Nositelj: nadležna tijela regionalne i lokalne 
samouprave u suradnji s Vladom Republike 
Hrvatske i Uredom za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske 
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
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u regionalnom i lokalnom proračunu, Državni 
proračun u okviru redovnih aktivnosti, međunarodni 
fondovi, EU fondovi 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe: 

- osiguran prostor za Kulturni centar za 
Rome. 

MJERA 6.1.3. 
Obilježavanje Svjetskog dana Roma 8. travnja 
pod pokroviteljstvom Županijske skupštine 

Aktivnosti: Županijska skupština će osigurati 
podršku organiziranju obilježavanja Svjetskog dana 
Roma
Nositelj: Vijeće romske nacionalne manjine i 
organizacije civilnog društva uz suradnju 
Županijske skupštine 
Financijska sredstva: proračun Brodsko-posavske 
županije
Rok: kontinuirano
Pokazatelji provedbe: 

- obilježavanje Svjetskog dana Roma.

MJERA 6.1.4. 
Organiziranje sportskih aktivnosti, natjecanja i 
turnira 

Aktivnosti: financijski će se pomagati organiziranje 
sportskih aktivnosti, natjecanja i turnira za 
uključivanje što većeg broja Roma u sportske 
programe u suradnji s romskim i ostalim 
organizacijama civilnog društva, postojećim i 
novim romskim sportskim društvima te sportskim 
udrugama.
Nositelji: nadležna tijela županije u suradnji s 
Vi j e ć e m  r o m s k e  n a c i o n a l n e  m a n j i n e  i 
organizacijama civilnog društva te sportskim 
savezima
Potrebna financijska sredstva: sredstva planirana 
u proračunu Brodsko-posavske županije , 
međunarodni fondovi, EU fondovi 
Rok: kontinuirano 
Pokazatelji provedbe: 

- broj organiziranih sportskih aktivnosti. 

7. STATUSNA PITANJA

CILJ 7.1. Osigurati prava Roma na priznavanje 
statusa s posebnim naglaskom na reguliranje 
državljanstva i prebivališta.

Hrvatsko državljanstvo ima većina Roma Brodsko-
posavske županije, ali povremeno se pojavljuje  
problem sa strancima i njihovoj evidenciji. 
Prebivalište je pak povezano s problemima kućnih 
brojeva (adresa), te se rješava ali još uvijek nije 
riješeno.

Mjera 7.1.1. 
Osnažiti kontakte službenih tijela (MUP-a) i 
romske populacije posredovanjem njihovih 
predstavnika ili organizacija civilnog društva  
putem kojih će se informirati o ispunjavanju 
uvjeta  za  s t jecanje  određenog s tatusa 
(državljanstva, prebivališta i sl.). 

Aktivnosti: prikupiti podatke o statusnim 
problemima pripadnika romske nacionalne manjine; 
informirati pripadnike RNM o mogućnostima 
rješavanja statusnih pitanja te o propisima koji 
reguliraju statusna pitanja
Nositelj: MUP, organizacije civilnog društva, Vijeće 
romske nacionalne manjine 
Potrebna financijska sredstva: Ministarstvo 
pravosuđa kroz sustav besplatne pravne pomoći
Rok: kontinuirano 

Pokazatelj provedbe: 
- broj Roma bez hrvatskog državljanstva;
- broj Roma bez reguliranog prebivališta. 

8. PRIKUPLJANJE STATISTIČKIH 
PODATAKA 

CILJ 8.1. Osigurati prikupljanje statističkih 
podataka o romskoj nacionalnoj manjini (popis 
birača uz zaštitu osobnih podataka) razvrstanih po 
spolu i dobi. 
Nepostojanje dovoljnog broja etnički razvrstanih 
podataka povezan je s nemogućnošću postavljanja 
polaznih vrijednosti (referentnih podataka) za 
predviđene mjere te onemogućuje usporedbu i 
evaluaciju kojom bi se moglo provjeriti jesu li mjere 
koje se provode učinkovite. 
Prema članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka 
dopušta se prikupljanje podataka čak i bez pristanka 
građana, ako je obrada podataka nužna radi 
ispunjenja zadatka u javnom interesu ili obavljanju 
javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih 
podataka. 
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MJERA 8.1.1. 
Vođenje evidencije o nacionalnoj pripadnosti 
(upis u popis birača kod punoljetnih osoba) radi 
dobivanja statističkih podataka o broju 
Roma/Romkinja te rezultatima provođenja 
Akcijskog plana.
Nositelj: Nadležna tijela Brodsko-posavske 
županije 
Potrebna financijska sredstva: proračun Brodsko-
posavske županije
Rok: kontinuirano 
Pokazatelj provedbe: 

- vođenje evidencije. 

IV. ZAVRŠNE ODREDNICE 

1. Ovaj Akcijski plan za uključivanje Roma u 
Brodsko-posavskoj županiji može se 
smatrati društvenom investicijom i 
cjelovitim sustavom mjera i aktivnosti za 
o p ć e  p o b o l j š a n j e  u v j e t a  ž i v o t a 
građana/građanki romske nacionalne 
pripadnosti. 

2. Nadležni županijski i gradski uredi 
navedeni kao nositelji pojedinih mjera u 
Akcijskom planu provodit će zadane 
aktivnosti sukladno svojim nadležnostima 
te će ih uvrstiti u svoje godišnje planove i za 
svaku godinu osigurati sredstva za njihovu 
provedbu. 

3. Županija i gradovi (Slavonski Brod, Nova 
Gradiška) se obvezuju da će dio mjera iz 
Akcijskog plana usmjeriti na korištenje 
sredstava iz programa EU, a znanja i 
informacije u ovim nastojanjima podijelit 
će s ostalim gradovima u zemlji. 

4. Provođenje Akcijskog plana pratit će 
Povjerenstvo za praćenje provedbe 
Akcijskog plana za uključivanje Roma, 
koje će osnovati Brodsko-posavska 
županija.

5. Nositelji mjera i aktivnosti Akcijskog plana 
dostavljat će svake godine izvješća o 
provedbi iz svoje nadležnosti za prethodnu 
godinu Uredu župana koji će ih objediniti i 
objaviti.

6. Ured župana će svake godine dostaviti 
objedinjeno izvješće o provedbi mjera i 
aktivnosti iz Akcijskog plana koji će 
jednom godišnje o tome izvijestit i 
Županijsku skupštinu. 

7. Da bi se šira javnost upoznala s Akcijskim 
planom redovito će se održavati tiskovne 
konferencije na kojima će se predstavnike 
medija upoznati s mjerama Akcijskog plana 
i njihovom provedbom. Predstavnici medija 
će biti pozvani na stručne skupove, okrugle 
stolove i ostala događanja u vezi s 
provedbom mjera Akcijskog plana kao i na 
prezentaciju godišnjih izvješća o njegovoj 
provedbi. 

8. Naznačene mjere i aktivnosti u ovom 
Akcijskom planu podložne su izmjenama i 
dopunama te detaljnijoj razradi, ovisno o 
okolnostima koje se mogu mijenjati tijekom 
provedbe, no moguće izmjene ne smiju 
odstupati od Nacionalne strategije za 
uključivanje Roma  i njezinih indikatora. U 
pravilu, izmjene i dopune Akcijskog plana 
mogu se prilagođavati raspoloživim 
financijskim mogućnostima i to na način da 
se, u slučaju nedostatka sredstava, odrede 
samo one mjere koje su provedive, a imaju 
izravan učinak na smanjenje siromaštva i 
socijalne isključenosti Roma. U slučaju 
povećanja sredstava, a posebice putem 
korištenja EU fondova, mjere se mogu 
mijenjati i dodavati nove.

9. Akcijski plan će biti objavljen u Službenom 
Vjesniku i na mrežnim stranicama Brodsko-
posavske županije. 
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Dodatak 1: Popis sudionika u izradi Akcijskog plana

Ime Prezime Institucija / Organizacija Funkcija 

Dubravka Knežević Brodsko-posavska županija pročelnica Stručne službe Županijske 
skupštine i Župana 

Branka Došen Brodsko-posavska županija stručna suradnica u Upravnom odjelu 
za zdravstvo i socijalnu skrb 

Martina Vitić Hrvatski zavod za zapošljavanje, 
Područni ured Slavonski Brod 

voditeljica Odjela za provođenje 
projekata 

Marijana Tomljenović Hrvatski zavod za zdravstveno 
osiguranje, Područna služba 
Slavonski Brod 

rukovoditeljica Odsjeka za zdravstveno 
osiguranje 

Dragana Jurić Zavod za javno zdravstvo Brodsko-
posavske županije 

djelatnica Zavoda 

Ivana Polić Centar za socijalnu skrb Slavonski 
Brod 

socijalna radnica 

Ana Benić Stipčević Centar za socijalnu skrb Slavonski 
Brod 

socijalna radnica 

Vesna Latinović Centar za socijalnu skrb Nova 
Gradiška 

ravnateljica 

Zorana Butorac DV „Ivana Brlić-Mažuranić“ ravnateljica 

Irena Čugura Ćerić OŠ „Hugo Badalić“ ravnateljica 

Mirela Ivančević OŠ „Bogoslav Šulek“ djelatnica škole 

Vlado Prskalo SŠ Matije Antuna Reljkovića ravnatelj 

Zoran Žalac SŠ Matije Antuna Reljkovića djelatnik škole 

Maja Lozinjak Industrijsko-obrtnička škola djelatnica škole 

Katica Jira Grad Slavonski Brod djelatnica Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti 

Kristijan Vuković Grad Slavonski Brod djelatnik Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti 

Mihaela Đeraj Grad Nova Gradiška voditeljica Odsjeka za društvene 
djelatnosti 

Ivan Vladisavljević PU Brodsko-posavska djelatnik Policijske uprave 

Zdenka Grmuša PU Brodsko-posavska djelatnica Policijske uprave 
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Mario Čečavac PU Brodsko-posavska djelatnik Policijske uprave 

Boris Janč PU Brodsko-posavska djelatnik Policijske uprave 

Robert Radić Udruženje Roma „Ludari“ 
rumunjskog podrijetla  

predsjednik 

Čedo Todorović Romski centar za promicanje i 
zaštitu ljudskih prava 

predsjednik  

Ljilja Radić  Udruženje Roma „Ludari“ 
rumunjskog podrijetla 

zamjenica predsjednika 

Alija Džemail Romski predstavnik, suradnik 
Veljka Kajtazi 

 

Milan Mitrović Vijeće romske nacionalne manjine 
Grada Slavonskog Broda 

predsjednik 

Nikola Destanović Mreža romskih udruga Hrvatske 
Slav. Brod 

član 

Mirsad Dedić Vijeće romske nacionalne manjine 
Brodsko-posavske županije 

član 

Fuad Muratović romski predstavnik   

Rade Bosanac Odbor za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina Brodsko-
posavske županije 

 član Odbora 

Predrag Zima Hrvatski institut za lokalnu 
samoupravu 

tajnik 

Zvonimir Lauc Hrvatski institut za lokalnu 
samoupravu 

predsjednik 

Nataša Kovačević  Informativno pravni centar izvršna direktorica 

Kristina Prusina Informativno pravni centar djelatnica IPC-a  

Sanja Bešlić-Kozmus Informativno pravni centar djelatnica IPC-a  
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37.

 Na temelju 15. Zakona o ustanovama 

(Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i 

članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 15/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština 

na 25.  sjednici održanoj 10. travnja 2017. donijela  

je  

RJEŠENJE

o imenovanju privremenog ravnatelja 
Opće bolnice Nova Gradiška

I.

 Za privremenog ravnatelja Opće bolnice 
Nova Gradiška imenuje se Josip Kolodziej, dr.med.

II.

 Privremeni ravnatelj ovlašten je, pod 
nadzorom osnivača, obaviti pripreme za početak 
rada Ustanove, a posebno pribaviti potrebne dozvole 
za početak rada te podnijeti prijavu za upis u Sudski 
registar.

III.

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".

KLASA: 021-01/17-01/49
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 10. travnja 2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić dipl.ing.građ., v.r.
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OPĆINA  BUKOVLJE

27.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 
11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i 17/13) i članka 20. stavka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020. ( NN 71/2016) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 25. sjednici održanoj 29. ožujka 2017. 
godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt opremanje mrtvačnice uz uređenje i opremanje 
groblja u Bukovlju unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Članak 1.

Ovom odlukom, daje se suglasnost pravnom subjektu Bukovlje d.o.o (Adresa: Josipa Kozarca 20, Bukovlje; OIB: 
11312927248) za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave (Općina Bukovlje) za 
investiciju/projekt „Opremanje mrtvačnice uz uređenje i opremanje groblja u Bukovlju“, unutar mjere 07 
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014.-2020.

Članak 2.

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjera 7.4., Tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje i 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu“.
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Članak 3.

 U svrhu prijave ulaganja na natječaj navedenog u članku 1. ove Odluke, ovom Odlukom ujedno se daje i 
suglasnost za prijavu na natječaj.

Članak 4.

 Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta „Kratki opis projekta“, koji je prilog ove Odluke i čini 
njezin sastavni dio.

Članak 5.

 Ova suglasnost daje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u članku 1. ove Odluke na natječaj za Mjeru 
07, Podmjera 7.4., Tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga 
za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Članak 6. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-09/17-01/05
URBROJ: 2178/25-02-17-1
Bukovlje, 29. ožujka 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

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

uz Odluku Predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području jedinice lokalne samouprave (klasa: 400-09/17-01/05, urbroj: 2178/25-02-17-01)

unutar Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja 
Rrepublike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE
Opremanje mrtvačnice uz uređenje i opremanje groblja u Bukovlju
2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE
2.1. NAZIV KORISNIKA
Bukovlje d.o.o.
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
2.3. ADRESA KORISNIKA
Josipa Kozarca 20, 35 209 Bukovlje 
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Marko Barišić, direktor tvrtke Bukovlje d.o.o.
2.5. KONTAKT
Marko Barišić , Mobitel: 099/807 3041, e-mail: bukovljedoo@gmail.com

3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE
3.1.1. PODMJERA
7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 
3.1.2. TIP OPERACIJE
7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Brodsko-posavska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Bukovlje
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Bukovlje

3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE
Opći cilj Projekta je povećanje kvalitete života lokalnog stanovništva općine Bukovlje kroz uređenje predmetnog 
groblja te opremanje zgrade mrtvačnice što rezultira podizanjem razine kvalitete infrastrukture i usluga koje 
proizlaze iz iste za lokalno stanovništvo. Opći cilj projekta ostvaruje se specifičnim ciljevima. Specifični ciljevi 
projekta jesu: 1.) uređenje i opremanje groblja u Bukovlju na k.č. 1094/1, 1095/4, 1096, 1097/32, k.o. Bukovlje; 
2.)opremanje zgrade mrtvačnice u sklopu predmetnog groblja u Bukovlju.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
Očekivani rezultati Projekta jesu: R1.) pozitivan doprinos razvoju infrastrukture, usluga i kvalitete života na 
području općine Bukovlje (I1 = vrijednost ulaganja u uređenje groblja i opremanje mrtvačnice), R2) Uređeno i 
opremljeno groblje u Bukovlju (I2 = postavljena nova panel ograda visine 1,5m na JI, SI i SZ strani groblja; I3 = 
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uređene pješačke staze unutar predmetnog groblja; I4 = postavljene klupe i koševi te druga oprema; I5 = 
uklonjeno postojeće drveće i grmlje te posađeno novo), R3) opremljena zgrada mrtvačnice (I6 = izvršena 
ugradnja klima uređaja, stolica, stola i rashladne komore unutar zgrade mrtvačnice)

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE 

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (izravno i/ili neizravno)

Zbog rezultata realizacije Projekta u obliku uređenog i opremljenog groblja u Bukovlju te opremljene zgrade 
mrtvačnice na predmetnom groblju nakon završetka ulaganja te u svrhu održavanja predmeta investicije nastaje 
potreba za zapošljavanjem dodatnog radnika na vremenski period od 2 sata dnevno. 

b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE
Provedba Projekta je planirana kroz vremensko razdoblje od maksimalno 12 mjeseci.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
Aktivnosti se mogu segmentirati na: 1) Aktivnosti upravljanja Projektom; 2) Aktivnosti u svrhu opremanja 
mrtvačnice uz uređenje i opremanje groblja u Bukovlju; 3) Aktivnosti promidžbe i vidljivosti. 1) Aktivnosti 
upravljanja Projektom se sastoje od: tehničkog upravljanja, financijskog upravljanje te Nadgledanja i procjene. 2) 
Aktivnosti u svrhu opremanja mrtvačnice uz uređenje i opremanje groblja u Bukovlju se sastoje od: građevinskih 
i obrtničkih radova, instalaterskih radova, uređenje okoliša i puteva unutar građevne čestice 3) Aktivnosti 
promidžbe i vidljivosti putem informativnih ploča te raznih javnih objava putem tiskanih medija i interneta.

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
Imovinsko pravni odnosi unutar prostora obuhvata su riješeni. Izrađen je glavni projekt koji je usklađen sa 
prostorno planskom dokumentacijom predmetnog područja.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.899.628,75 HRK. Detaljno prikazana ukupna vrijednost se nalazi u tablici 

niže. 

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br. Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) 
Planirani 

broj radnih 
mjesta 

Planirana godina ili 
planirano razdoblje 

stvaranja novog radnog 
mjesta nakon realizacije 

projekta 

1. Održavanje predmetnog groblja 1 2018. 
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TROŠAK  OSNOVICA  PDV  UKUPNO  
A.1.  GRAĐEVINSKI RADOVI  737.955,00 kn  184.488,75 kn  922.443,75 kn  
A.2.  OBRTNIČKI RADOVI  280.125,00 kn  70.031,25 kn  350.156,25 kn  
A.3.  INSTALATERSKI RADOVI  18.475,00 kn  

4.618,75 kn  23.093,75 kn  

A.4.
 UREĐENJE OKOLIŠA I PUTEVA UNUTAR

 GRAĐEVNE ČESTICE
 

290.000,00 kn
 

72.500,00 kn
 

362.500,00 kn
 

B.1.
 

OPREMANJE OPROŠTAJNO-
CEREMONIJALNOG

 SKLOPA (MRTVAČNICE)
 

74.300,00 kn
 

18.575,00 kn
 

92.875,00 kn
 

E.1.
 

Trošak prijave Projekta na Natječaj operacije 7.4.1.
 

20.000,00 kn
 

5.000,00 kn
 

25.000,00 kn
 G.1.

 
Trošak izrade Glavnog Projekta

 

20.000,00 kn

 
5.000,00 kn

 
25.000,00 kn

 

G.2.

 
Trošak stručnog nadzora nad izvođenjem radova u 
sklopu Projekta

 

38.848,00 kn

 

9.712,00 kn

 

48.560,00 kn

 

G.3.

 
Trošak provedbe/praćenja Projekta

 

40.000,00 kn

 

10.000,00 kn

 

50.000,00 kn

 
UKUPNO

 

1.519.703,00 kn

 

379.925,75 kn

 

1.899.628,75 kn

 

 
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
Aktivnosti građenja nisu započele 

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
Ciljane skupine Projekta su: a) lokalno stanovništvo sa područja općine Bukovlje predstavlja ciljanu skupinu 
Projekta, te je direktan utjecaj na ovu skupinu vidljiv kroz ulaganje u uređenje  groblja i opremanje mrtvačnice 
čijim se uslugama koriste ili namjeravaju koristiti; b) poslovni subjekt Bukovlje d.o.o. koji je zadužen za direktno 
održavanje i upravljanje predmetnim grobljem i mrtvačnicom na koji se utječe kroz uređenje i opremanje 
navedenog predmeta investicije Projekta; c) Ciljna skupina je i Općina Bukovlje koji je vlasnik predmetnog 
groblja te njime indirektno upravlja putem subjekta Bukovlje d.o.o. koji je osnovan od strane općine Bukovlje te 
je zadužen za direktno održavanje i upravljanje predmetnim grobljem. Krajnji korisnici su: a)lokalno 
stanovništvo sa područja općine Bukovlje koje se koristi ili namjerava koristiti sa uslugama predmeta investicije 
te je utjecaj na njih vidljiv kroz podizanje razine usluga i razvijanjem  infrastrukture kojom se koriste; b)također 
krajnji korisnici ulaganja su svi stanovnici s područja općine Bukovlje koji ne koriste niti namjeravaju koristiti 
usluge predmeta investicije kao i posjetitelji predmetnog područja, utjecaj na navedene krajnje korisnike Projekta 
je vidljiv rezultatom Projekta u obliku rekonstruiranog i uređenog prostora općine Bukovlje koji na taj način 
doprinosi stvaranju pozitivnog imidža područja; c)zaposlenici koji rade na održavanju predmeta investicije, na 
njih je utjecaj vidljiv kroz uređenje i opremanje predmeta održavanja u sklopu obavljanja svakodnevnih radnih 
zadataka. 

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE
Ciljevi i rezultati Projekta su fokusirani na doprinos razvoju životnih uvjeta općine Bukovlje. Pozitivan utjecaj na 
doprinos razvoju životnih uvjeta i na ciljnu skupinu je vidljiv kroz porast kvalitete infrastrukture i usluga koje se 
nude u sklopu predmetnog mjesnog groblja, također utjecaj na ciljanu skupinu je vidljiv i kroz smanjenje budućih 
troškova upravljanja i održavanja obzirom na pozitivno djelovanje na tehničku ispravnost predmeta investicije. 
Utjecaj na sadašnje i buduće korisnike usluga groblja, sve stanovnike područja i posjetitelje područja vidljvi su 
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kroz uređenje i opremanje groblja i opremanje zgrade mrtvačnice što predstavlja razvoj usluga i infrastrukture te 
također kroz planski razvijeno, unapređeno i uređeno područje prostora općine Bukovlje što doprinosi 
pozitivnom utjecaju na razvoj kvalitete života svih stanovnika predmetnog područja i stvaranja imidža prostora 
pogodnog za život.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM I 
DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD 
POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM
Nije primjenjivo

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE 
OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
Nije primjenjivo

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA
6.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

Planirana je realizacija Zahtjeva za isplatu predujma nakon potencijalnog potpisivanja Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava te prije početka potencijalne provedbe Projekta. Predujam je planiran u iznosu od 

949.814,38 HRK (50% od iznosa bespovratnih sredstava). Nakon maksimalno 6 mjeseci provedbe Projekta 

planirana je realizacija od oko polovice predviđenih radova te sukladno tome je planirana  izrada 1. Zahtjeva za 

isplatu (na temelju realiziranih troškova koji su financirani putem predujma i vlastitih sredstava). Nakon 

maksimalno 12 mjeseca ukupne provedbe Projekta planirana je ukupna realizacija Projekta  u predviđenom 

obujmu te izrada Zahtjeva za isplatu za ostatak neiskorištenih potencijalnih bespovratnih sredstava. U tablici niže 

je detaljan prikaz planiranih izvora financiranja za provedbu Projekta. 

TROŠAK  
BESPOVRATNA 

SREDSTVA  

POVRATIV 
PDV  

VLASTITI 
UDIO  

UKUPNO  

A.1.
 
GRAĐEVINSKI RADOVI

 
737.955,00 kn

 
184.488,75 kn

 
0,00 kn

 
922.443,75 kn

 
A.2.

 
OBRTNIČKI RADOVI

 

280.125,00 kn

 
70.031,25 kn

 
0,00 kn

 
350.156,25 kn

 A.3.

 

INSTALATERSKI RADOVI

 

18.475,00 kn

 

4.618,75 kn

 

0,00 kn

 

23.093,75 kn

 
A.4.

 

UREĐENJE OKOLIŠA I PUTEVA UNUTAR

 
GRAĐEVNE ČESTICE

 

290.000,00 kn

 

72.500,00 kn

 

0,00 kn

 

362.500,00 kn

 
B.1.

 

OPREMANJE OPROŠTAJNO-
CEREMONIJALNOG

 

SKLOPA (MRTVAČNICE)

 

74.300,00 kn

 

18.575,00 kn

 

0,00 kn

 

92.875,00 kn

 E.1.

 

Trošak prijave Projekta na Natječaj operacije 7.4.1.

 

20.000,00 kn

 

5.000,00 kn

 

0,00 kn

 

25.000,00 kn

 

G.1.

 

Trošak izrade Glavnog Projekta

 

20.000,00 kn

 

5.000,00

 

kn

 

0,00 kn

 

25.000,00 kn

 

G.2.

 

Trošak stručnog nadzora nad izvođenjem radova u 
sklopu Projekta

 

38.848,00 kn

 

9.712,00 kn

 

0,00 kn

 

48.560,00 kn

 

G.3.

 

Trošak provedbe/praćenja Projekta

 

40.000,00 kn

 

10.000,00 kn

 

0,00 kn

 

50.000,00 kn

 

UKUPNO

 

1.519.703,00 kn

 

379.925,75 kn

 

0,00 kn

 

1.899.628,75 kn
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6.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

                                                 Tablica 2: Procjena troškova projekta

  

PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA

 

PROCIJENJENI 
IZNOS BEZ 

PDV-a

 

IZNOS PDV-
a

 

UKUPNI 
PROCIJENJENI 
IZNOS S PDV-

om

 

(Kratki opis/naziv troška)

 

kn

 

kn

 

kn

 

    

(Upisuje 
korisnik 

kojemu je 
PDV 

prihvatljiv za 
prijavljeni 

trošak, to jest 
korisnik koji 

nema pravo na 
odbitak PDV-

a. Ako 
korisniku 
PDV nije 

prihvatljiv, 
upisati 0,00)

 

(Iznos iz ovog 
stupca je zbroj 

iznosa iz stupca 3 
i iznosa PDV-a iz 
stupca 4. Ukoliko 

korisniku PDV 
nije prihvatljiv, u 
stupac 5. prepišite 
iznos iz stupca 3.)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 

A

 
Građenje

 

1.326.555,00 kn

   
  

A.1.

 

GRAĐEVINSKI RADOVI

 

737.955,00 kn

 

0,00 kn

 

737.955,00 kn

 

A.2.

 

OBRTNIČKI RADOVI

 

280.125,00 kn

 
0,00 kn

 

280.125,00 kn

 

A.3.

 

INSTALATERSKI RADOVI
 

18.475,00 kn
 

0,00 kn

 
18.475,00 kn

 

A.4.
 

UREĐENJE OKOLIŠA I PUTEVA UNUTAR
 

GRAĐEVNE ČESTICE
 290.000,00 kn

 
0,00 kn

 
290.000,00 kn

 

B
 

Opremanje
 

74.300,00 kn
   

  

B.1. 
OPREMANJE OPROŠTAJNO-
CEREMONIJALNOG 

SKLOPA (MRTVAČNICE) 
74.300,00 kn 0,00 kn  74.300,00 kn  

C 
Prihvatljivi nematerijalni troškovi 

0,00 kn    
  

D 

Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova 
1.400.855,00 kn    

  

E
 

Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj
 20.000,00 kn

   
  E.1.

 
Trošak prijave Projekta na Natječaj operacije 7.4.1.

 
20.000,00 kn

 
0,00 kn

 
20.000,00 kn

 F

 
Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj

 
20.000,00 kn
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G  

Troškovi pripreme projektno -  tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i 
certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave  98.848,00 kn  
  
  

G.1.
 Trošak izrade Glavnog Projekta

 
20.000,00 kn

 
0,00 kn

 
20.000,00 kn

 

G.2.
 

Trošak stručnog nadzora nad izvođenjem radova u 
sklopu Projekta

 

38.848,00 kn
 

0,00 kn
 

38.848,00 kn
 

G.3.
 

Trošak provedbe/praćenja Projekta
 

40.000,00 kn
 

0,00 kn
 

40.000,00 kn
 

H

 

Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno -
 

tehničke dokumentacije, geodetskih 
usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe 
nabave

 98.848,00 kn

 
  

  
  

I

 

Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova

 118.848,00 kn

 
  

  
  

J

 

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja

 1.519.703,00 kn

 

(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

 

  

  
  K

 

Iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove

 

0,00 kn

   

  L

 

Intenzitet javne potpore

 

100%

   

  
M

 

Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja

 
1.519.703,00 kn

 

(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

 

  

  
  

N

 

Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)

 

1.291.747,55 kn

   
  

O

 

Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore)

 

227.955,45 kn

   
  

II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 

P

 

Ukupni iznos neprihvatljivih troškova

 

379.925,75 kn

 
  

  
  

P. 
1.

 

Povrativ PDV

 

0,00 kn

 

379.925,75 kn

 

379.925,75 kn

 

 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 931



III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA  

Q  

Ukupni iznos projekta  

1.899.628,75 kn  
  

  
  

R
 

Iznos vlastitih sredstava (ukalkuliran iznos povrativog PDV-a)
 

379.925,75 kn
   

  

 

7. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA
Za provedbu predmetnog Projekta biti će zaduženi vanjski konzultanti, te unutar njih ljudski kapaciteti čije 
stručne kvalifikacije udovoljavaju aktivnostima provedbe Projekta, te koji posjeduju  iskustva u provedbi i 
upravljanju projekata financiranih iz EU fondova.
Ljudski kapaciteti zaduženi za indirektno upravljanje predmetnom investicijom svojim kvalifikacijama i 
iskustvom zadovoljavaju uvjete neophodne za realizaciju poslova upravljanja navedenim Projektom, te navedeni 
kadar čine zaposlene osobe unutar JLS – općine Bukovlje.
Za direktno upravljanje i održavanje predmetne investicije biti će zadužen pravni subjekt Bukovlje d.o.o., te 
unutar njega zaposlena osoba, gdin Marko Barišić (SSS).

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM 
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
Izvori financiranja za upravljanje i održavanje predmeta investicije nakon ovog Projekta jesu sredstva koja 
nastaju djelovanjem i poslovanjem Prijavitelja (Bukovlje d.o.o.) te sredstava proračuna općine Bukovlje.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA 
KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA
Ljudski kapaciteti zaduženi za poslove indirektnog upravljanja predmetnom investicijom (rekonstrukcija i 
opremanje groblja i opremanje mrtvačnice) u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava 
iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ sastoje se od djelatnika općine Bukovlje koji 
svojim stručnim kvalifikacijama udovoljavaju aktivnostima provedbe Projekta.
Ljudski kapaciteti zaduženi za direktno upravljanje navedenim ulaganjem, te realizaciju poslova održavanja 
groblja koji je predmet investicije u  u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz 
Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ sastoje se od ljudskih kapaciteta zaposlenih 
unutar pravnog subjekta za pogrebne i srodne djelatnosti – Bukovlja d.o.o.. Navedeni kapaciteti odnose se na 
zaposlenog djelatnika unutar spomenutog pravnog subjekta - gdina Marka Barišića (SSS).

9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM 
ODABRANOG LAG-a
Projekt je usklađen sa Strateškim razvojnim programom općine Bukovlje za razdoblje 2015.-2020. godine. 
Usklađenost Projekta sa Strateškim razvojnim dokumentom vidljiva je u Dugoročnom cilju 1 „Razvoj 
cestovne, komunalne, poduzetničke i društvene infrastrukture“, Razvojni prioritet  2 „Izgradnja komunalne 
infrastrukture“ Mjeri 3 „Izgradnja, proširenje i uređenje ostale komunalne infrastrukture“  Navedeni 
Dugoročni cilj 1, Razvojni prioritet 2 i Mjera 3 nalaze se u sklopu poglavlja 8 „Dugoročni ciljevi, razvojni 
prioriteti, mjere i aktivnosti“ na 33. stranici unutar navedenog dokumenta. Strateški razvojni program općine 
Bukovlje za razdoblje 2015.-2020. godine usvojen je od strane Općinskog vijeća općine Bukovlje na 15. 
sjednici općinskoj vijeća održanoj 16. prosinca 2015. godine (Klasa: 350-01/15-01/25, Ur.br. 2178/25-02-15-
2).  Navedeni akt (Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Bukovlje za razdoblje 2015.-
2020. godine objavljen je u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije_br. 23/15, te je isti dostupan na 
sljedećem linku: . Općinsko vijeće općine Bukovlje na http://www.bpz.hr/_Data/Files/1601221247290.pdf
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22. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Strateškog 
razvojnog programa općine Bukovlje za razdoblje od 2015. do 2020. godine (Klasa:350-01/15-01/25, Ur.br. 
2178/25-02-16-3). Navedni akt objavljenje u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije_br. 16-1/2016 
godine te je isti dostupan na sljedećem 
linku:http://www.bukovlje.hr/upload/sjednice_dokumenti/1.%20Odluka%20o%20izmjeni%20i%20dopuni%2
0strate%C5%A1kog%20razvojnog%20programa.pdf. Strateški razvojni program općine Bukovlje za 
razdoblje 2015.-2020. godine objavljen je na mrežnim stranicama općine Bukovlje (www.bukovlje.hr), te je 
isti dostupan na sljedećem linku: 
http://www.bukovlje.hr/upload/dokumenti/Strate%C5%A1ki%20razvojni%20program%20Op%C4%87ine%2
0Bukovlje%202015-2020.pdf.

10. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU NITI 
DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM 
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Glavni građevinski projekt, Mapa I, ZOP: 05-17, ovlašteni arhitekt: Predrag Masleša, dipl.ing.građ., str. br. 13. 

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I 
RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA
Provedba predmetnog Projekta Opremanje mrtvačnice uz uređenje i opremanje groblja u Bukovlju koji sadržava 
investiciju u groblje i mrtvačnicu na k.č. 1094/1, 1095/4, 1096, 1097/32, k.o. Bukovlje dostupno je lokalnom 
stanovništvo i različitim interesnim skupinama. 
Ciljane skupine Projekta su: a) lokalno stanovništvo sa područja općine Bukovlje predstavlja ciljanu skupinu 
Projekta, te je direktan utjecaj na ovu skupinu vidljiv kroz ulaganje u uređenje  groblja i opremanje mrtvačnice 
čijim se uslugama koriste ili namjeravaju koristiti; b) poslovni subjekt Bukovlje d.o.o. koji je zadužen za direktno 
održavanje i upravljanje predmetnim grobljem i mrtvačnicom na koji se utječe kroz uređenje i opremanje 
navedenog predmeta investicije Projekta; c) Ciljna skupina je i Općina Bukovlje koji je vlasnik predmetnog 
groblja te njime indirektno upravlja putem subjekta Bukovlje d.o.o. koji je osnovan od strane općine Bukovlje te 
je zadužen za direktno održavanje i upravljanje predmetnim grobljem. Krajnji korisnici su: a)lokalno 
stanovništvo sa područja općine Bukovlje koje se koristi ili namjerava koristiti sa uslugama predmeta investicije 
te je utjecaj na njih vidljiv kroz podizanje razine usluga i razvijanjem  infrastrukture kojom se koriste; b)također 
krajnji korisnici ulaganja su svi stanovnici s područja općine Bukovlje koji ne koriste niti namjeravaju koristiti 
usluge predmeta investicije kao i posjetitelji predmetnog područja, utjecaj na navedene krajnje korisnike Projekta 
je vidljiv rezultatom Projekta u obliku rekonstruiranog i uređenog prostora općine Bukovlje koji na taj način 
doprinosi stvaranju pozitivnog imidža područja; c)zaposlenici koji rade na održavanju predmeta investicije, na 
njih je utjecaj vidljiv kroz uređenje i opremanje predmeta održavanja u sklopu obavljanja svakodnevnih radnih 
zadataka. 
Ciljevi i rezultati Projekta su fokusirani na doprinos razvoju životnih uvjeta općine Bukovlje. Pozitivan utjecaj na 
doprinos razvoju životnih uvjeta i na ciljnu skupinu je vidljiv kroz porast kvalitete infrastrukture i usluga koje se 
nude u sklopu predmetnog mjesnog groblja, također utjecaj na ciljanu skupinu je vidljiv i kroz smanjenje budućih 
troškova upravljanja i održavanja obzirom na pozitivno djelovanje na tehničku ispravnost predmeta investicije. 
Utjecaj na sadašnje i buduće korisnike usluga groblja, sve stanovnike područja i posjetitelje područja vidljvi su 
kroz uređenje i opremanje groblja i opremanje zgrade mrtvačnice što predstavlja razvoj usluga i infrastrukture te 
također kroz planski razvijeno, unapređeno i uređeno područje prostora općine Bukovlje što doprinosi 
pozitivnom utjecaju na razvoj kvalitete života svih stanovnika predmetnog područja i stvaranja imidža prostora 
pogodnog za život.
Obzirom na navedeno predmetno ulaganje koje je definirano Projektom Opremanje mrtvačnice uz uređenje i 
opremanje groblja u Bukovlju dostupno je lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

 Datum:�� � � � � �   Potpis i pečat:
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28.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i 17/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 25. sjednici održanoj dana 
29. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 
„SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR BUKOVLJE“  

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Bukovlje daje suglasnost općini Bukovlje, Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje, 
OIB: 90513143012, za provedbu ulaganja u projekt: „SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR BUKOVLJE“, 
na dijelovima k.č. 1097/32 k.o. Bukovlje. Ulaganje u SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR BUKOVLJE, 
projekt i visina investicije detaljno je opisano u Prilogu 1. 

Članak 2.

� Projekt „SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR BUKOVLJE“ usklađen je sa Strateškim razvojnim 
programom općine Bukovlje za razdoblje 2015.–2020. godine u okviru:

Cilja 1. Razvoj cestovne, komunalne, poduzetničke i društvene infrastrukture, 
Prioritet 3. Izgradnja društvene infrastrukture
Mjera 1: Izgradnja društvene infrastrukture.

Članak 3.

� Sukladno naprijed navedenim člancima, Općinsko vijeće općine Bukovlje suglasno je da se projekt: 
„SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR BUKOVLJE“ provede na području naselja Bukovlje. 
� Općinsko vijeće općine Bukovlje prihvaća sudjelovanje općine Bukovlje u sufinanciranju projekta u 
preostalom iznosu koji će se utvrditi po donošenju Odluke o dodjeli  sredstava od Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojom se utvrđuju troškovi i najviši iznos javne potpore, a po 
donošenju Odluke o prihvatljivosti i Ugovora o financiranju temeljem objavljenog natječaja u okviru  Provedbe 
mjere 7, Podmjere 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu Operacije 7.4.1. 
Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Članak 4.

 Korisnica potpore je općina Bukovlje, te se ovlašćuje općinski načelnik općine Bukovlje za potpisivanje 
svih potrebnih akata za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.
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Prilog 1. Prilog uz odluku Općinskog vijeća općine Bukovlje o davanju suglasnosti za ulaganje  u projekt 
„SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR BUKOVLJE“.  

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-09/17-01/06
URBROJ: 2178/25-02-17-1
Bukovlje, 29. ožujka 2017.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

PRILOG

uz Odluku Predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području jedinice lokalne samouprave (klasa: 400-09/17-01/06,urbroj: 2178/25-02-17-1)

unutar Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)
Sportsko rekreacijski centar Bukovlje

2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE
2.1. NAZIV KORISNIKA: Općina Bukovlje
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA: Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA KORISNIKA: Josipa Kozarca 20, 35 209 Bukovlje
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE: Davor Petrik, načelnik
2.5. KONTAKT: Tel. 035/461-118, Fax. 035/461-118, e-mail: opcina.bukovlje@gmail.com

3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE
(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju 
korisnik traži javnu potporu)
3.1.1. PODMJERA
7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
3.1.2. TIP OPERACIJE
7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA: Brodsko – posavska 
3.2.2. GRAD/OPĆINA: Općina Bukovlje
3.2.3. NASELJE/NASELJA: Bukovlje
3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
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Cilj projekta je izgraditi društvenu infrastrukturu namijenjenu u sportsko-rekreacijske svrhe izgradnjom 
Sportsko-rekreacijskog centara u naselju Bukovlje. Projektom se planira izgraditi suvremeni sportski objekt, 
nogometno igralište i urediti okoliš s parkirališnim mjestima prema najsuvremenijim standardima gradnje takvih 
objekata u kojemu će ciljane skupine moći zadovoljiti svoje rekreativno-sportske i društvene  potrebe. Cilj je 
sportsko-rekreacijskim centrom stvoriti uvjete kvalitetnijeg bavljenja sportom, privući više djece i mladih u 
sportska udruženja,  omogućiti organizaciju kvalitetnijih događanja i time obogatiti društveni život lokalnog 
stanovništva.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od 
postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Nova građevina je namijenjena u sportsko-rekreacijske svrhe. U prizemlju su predviđene svlačionice sa 
sanitarijama i tuševima, ured kluba, ambulanta, praonica, kotlovnica, spremište opreme, sanitarije za gledatelje i 
korisnike sportskih terena. Na katu je predviđena dvorana, spremište i sanitarije. Na zgradu se naslanja stadionska 
tribina sa  300 sjedećih mjesta (100 natkrivenih), 3 stubišta za pristup gledatelja do sjedećih mjesta, pristup za 
invalide i uređenje pristupnih puteva. Postojeći neadekvatni travnati teren pretvoriti će se u suvremeno 
nogometno igralište.

� � � �               Postojeće stanje � � Rezultat
2� � � 2

- Neto površina nove građevine     � 0 m 423,78 m �
- Stadionska tribina � � � 0 � � �    33

- Sjedeća mjesta �� � � 0 � � �  300 

- Nogometni teren� � � 0� � � 105x68 m

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE 
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor ''DA'':
a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (izravno i/ili neizravno)

Projektom će se direktno zaposliti najmanje jedna osoba na poslovima održavanja i brige oko objekta. Neizravno 
će objekt pomoći oko zapošljavanja u ugostiteljskoj djelatnosti pošto će se nakon njegove izgradnje povećati broj 
posjetitelja raznim događanjima organiziranim u „Sportsko-rekreativnom centru Bukovlje“ što će ugostitelji 
sigurno iskoristiti za povećanje svoga poslovanja.
b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja 
novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br. Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) 
Planirani 

broj radnih 
mjesta 

Planirana godina ili 
planirano razdoblje 

stvaranja novog radnog 
mjesta nakon realizacije 

projekta 

1 Voditelj održavanja  1 2019. 
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Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 3. iz Priloga I 
Pravilnika.
Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih 
radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)
Izgradnja sportsko rekreacijskog centra trajat će 16 mjeseci prema dinamici prikazanoj u tablici.
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3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 
znakova)
Glavne aktivnosti projekta su slijedeće:

1. Javna nabava i ugovaranje - izrada dokumentacije, specifikacija, objavljivanje nadmetanja, ocjenjivanje 

ponuda prema unaprijed zadanim kriterijima, provedba ugovora temeljem odabrane ponude 

2. Vođenje projekta – koordinacija, administracija, izvještavanje, zahtjev za povlačenjem sredstava

3. Nadzor nad građenjem,

4. Izgradnja objekta – građevinsko–obrtnički radovi, instalacija vodovoda, kanalizacije i sanitarnih 

uređaja, instalacija grijanja i hlađenja, elektrotehničke instalacije, izgradnja nogometnog igrališta i 

tribina, uređenje okoliša

5. Opremanje objekta potrebnom opremom,

6. Dozvole i puštanje u rad – građevina se može početi koristiti tek nakon što nadležno tijelo izda uporabnu 

dozvolu,

7. Vidljivost projekta

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: 
riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je 
lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i 
suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje 
spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni 
i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su 
sastavni dio glavnog projekta)
Za projekt je izrađeni idejni projekt i glavni projekt. Prilikom izrade glavnog projekta ishođene su potvrde javno-
pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta te temeljem njega dobivena građevinska dozvola. Ishođeno je 
mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode prema kojem nije potrebno provesti postupak procjene niti ocjene 
o utjecaju zahvata na okoliš i prirodu niti je potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti projekta za ekološku 
mrežu.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući 
prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Procjena troškova projekta'' iz 
točke 5.2.)
Ukupna vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji uključujući prihvatljive i neprihvatljive 
troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2. iznosi  
7.554.643,37 kn.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti 
građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 23. stavak 1 
Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja 
Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na 
prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% 
vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2. U slučaju da aktivnosti 
građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')
Aktivnosti građenja nisu započete.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije te priložiti i izjavu korisnika o 
dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama - Prilog II Odluke predstavničkog 
tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja)
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Ciljane skupine projekta jesu sportaši amateri, rekreativci i djeca s područja općine, Nogometna akademija 
Općina Bukovlje, Nogometni klub Slavonac Bukovlje, treneri, navijači, ostali sportski klubovi, obrazovne 
ustanove. Krajnji korisnici su lokalno stanovništvo, poduzetnici koji će imati koristi od organiziranih sportskih i 
drugih događanja.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA S UKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i očekivani rezultati projekta/operacije doprinijeti području u 
kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje 
korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Planiranom organizacijom sportsko rekreacijskog centra dobiva se mjesto za sportsku rekreaciju, sportsku obuku 
i prostor za sudjelovanje u sportskim natjecanjima. Objekt pruža rekreativnim sportašima mogućnost 
napredovanje, bolje uvjete bavljenja sportom, savjetodavnu pomoć koja im je potrebna. Treneri dobivaju bolje i 
kvalitetnije uvjete za rad. Predviđenim ulaganjem stanovnicima svih životnih dobi pruža se mjesto na kojem će 
vježbati, zabavljati se i družiti. Planirani sportsko rekreacijski centar imat će sve uvjete za razna sportska i 
društvena događanja  što će poboljšati društveni i sportsko-kulturni život lokalnog stanovništva i dati novu 
kvalitetu življenja na ruralnom području.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S 
PROJEKTOM/OPERACIJOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST 
UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM
(obrazložiti na koji je način projekt/operacija povezana s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili 
vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima 
djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik 
udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Korisnik projekta nije udruga ili vjerska zajednica.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE 
OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog 
interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska 
zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Korisnik projekta nije udruga ili vjerska zajednica.

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

6.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i 

funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta/operacije u 

skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 6.2.)
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Za potrebe financiranja projekta općina planira po odobrenju sredstava uzeti avans u visini 50% odobrenih 
sredstava ili 3.679.998,56 kn za koji planira dati zadužnicu kao osiguranje. Za vlastiti dio u visini 194.646,24 kn 
Općina Bukovlje planira osigurati sredstva iz općinskog proračuna.  Ostala sredstva povukla bi se u još dvije rate. 
Povlačenje druge dvije rate planiraju se: jedna u listopadu 2018. godine i zadnja u veljači 2019. godine.

6.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA
(popuniti tablicu ''PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA'')

Tablica 2: Procjena troškova projekta

 

PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA
 (Kratki opis/naziv troška)

 

PROCIJENJENI 
IZNOS BEZ 

PDV-a
 kn

 

IZNOS PDV-a  
kn  

UKUPNI 
PROCIJENJENI 
IZNOS S PDV-

om  
kn

 
(Upisuje korisnik 
kojemu je PDV 
prihvatljiv za 

prijavljeni trošak, 
to jest korisnik 

koji nema pravo 
na odbitak PDV-
a. Ako korisniku 

PDV nije 
prihvatljiv, 

upisati 0,00)

 

(Iznos iz ovog 
stupca je zbroj 

iznosa iz stupca 3
 i iznosa PDV-a iz 

stupca 4. Ukoliko 
korisniku PDV 

nije prihvatljiv, u 
stupac 5. prepišite 
iznos iz stupca 3.)

 1

 

2

 

3

 

4

 

5

 
I. PRIHVATLJIV I TROŠKOVI

 A

 

Građenje

 
 

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...

 

7.160.312,13

 A.1.

 

Građevinsko obrtnički radovi

 

4.028.326,40

 

1.007.081,60

 

5.035.408,00

 

A.2.

 

Vodovod i kanalizacija

 

319.987,20

 

79.996,80

 

399.984,00

 

A.3.

 

Strojarski radovi

 

316.316,00

 

79.079,00

 

395.395,00

 

A.4.

 

Elektroinstalaterski radovi

 

1.063.620,10

 

265.905,03

 

1.329.525,13

 
B

 

Opremanje

 
 

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1.

 

+ B.2. + ...

 

51.125,00

 
B.1.

 

Opremanje

 

40.900,00

 

10.225,00

 

51.125,00

 

B.2.

    

B.3.
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C  
Prihvatljivi nematerijalni troškovi  
 

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova C.1. + C.2. + ...  
 

C.1.      
C.2.

     
C.3.

    

D
 

Ukupni iznos prihvatljivih troškova
 

bez općih troškova
 

 Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B + C
 

7.211.437,13
 

E

 

Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj
 

 Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova E.1. + E.2. + ...

 

143.206,24

 
E.1.

 

Priprema dokumentacije na natječaj

 

114.564,99

 

28.641,25

 

143.206,24

 E.2.

    E.3.

    

F

 

Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj

 
 

Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 
2% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali ne više 
od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

 
Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02 (to 
jest 2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom 
od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za 
uvid u navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ); 
usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme dokumentacije za

 

Natječaj) i upišite najmanji iznos.

 

74.280,00

 

G

 

Troškovi pripreme projektno -

 

tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, 
elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe 
nabave

 
 

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova G.1. + G.2. + ...

 

125.000,00

 G.1.

 

Nadzor

 

150.000,00

 

37.500,00

 

187.500,00

 

G.2.

    

G.3.

    

H

 

Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno -

 

tehničke dokumentacije, 
geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi 
pripreme i provedbe nabave

 
 

Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno -

 

tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, 
elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe 
nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od 
Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i troškova 
navedenih u redu F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj).

 

Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10 (to 
jest 10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos 
troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom  
iz reda

 

G (Troškovi pripreme projektno -

 

tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, 
elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe 
nabave) te upišite manji iznos.) te upišite manji iznos.

 

74.280,00
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I  

Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova  
 

Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u 
kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za 
mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm). 

 Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u 
kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.

 

148.560,00  

J

 

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja
 (min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

 
 Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 

eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske 
komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u 
navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

 

).

 
Zbrojiti iznose iz redova D + I;

 

dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura 
u kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.

 

7.359.997,13

 

K

 

Iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove

 
 

Pojašnjenje: ukoliko je korisnik ostvario/primio državnu potporu (javnu potporu iz 
lokalnih izvora) za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos 
dodijeljene/primljene državne potpore.

 

0,00

 

L

 

Intenzitet javne potpore

 
 

Pojašnjenje: Upišite intenzitet javne potpore u skladu s člankom 17, stavak 3 i 4. 
Pravilnika.

 

100%

 

M

 

Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja

 

(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

 
 

Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj 
protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za

 

mjesec u 
kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

 

).

 

Pomnožite iznos iz reda J s intenzitetom potpore iz reda L; od dobivenog iznosa 
(umnoška) oduzeti iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove iz reda 
K.

 

7.359.997,13

 

N

 

Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)

 
 

Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda M sa 0,85

 

6.255.997,56

 O

 

Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore)

 
 

Pojašnjenje: pomnožite iznos potpore iz reda M sa 0,15

 

1.103.997,57

 
II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 
P

 

Ukupni iznos neprihvatljivih troškova

 
 

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova P.1. + P.2. + ...

 

Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti 
sufinancirani iz EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer 
troškove građenja za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za 
potporu, kamate na kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko korisniku PDV 
nije prihvatljiv te ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji 
sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.

 

12.500,00
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P.1.  Vidljivost  10.000,00  2.500,00  12.500,00  
P.2.      
P.3.     

III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA
 

Q

 

Ukupni iznos projekta
 

 Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za 
potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju 
utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web 
adresa za uvid u navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

 

).

 
Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + P;

 

dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 
1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednost.

 

7.554.643,37

 

R

 

Iznos vlastitih sredstava

 
 

Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda Q oduzeti iznos potpore iz reda M.

 

194.646,24

 

 7. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA
(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta/operacija, broj osoba i stručne kvalifikacije 
osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji 
su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom/operacijom, a koji 
su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od 
dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)
Provedbu projekta „Sportsko rekreacijski centar Bukovlje“ provesti će načelnik općine i pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Bukovlje koji imaju iskustva u provedbi općinskih projekata. 

Do sada imaju iskustva u provedbi slijedećih projekata Općine:

2016. godina
(Izvor: Općina Bukovlje)
 
Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza � � � � 1.300.000,00 HRK
Izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u Bukovlju i Vranovcima
Saniranje zatvorenog odlagališta otpada „Karlovac“

2014. godina

Rekonstrukcija javne rasvjete u Bukovlju i Vranovcima� � �    749.000,00 HRK

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM 
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim 
projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)
Održavanje objekta vršiti će se u okviru općine Bukovlje. Novo opterećenje proračuna biti će u visini oko 97-
115.000 kn godišnje uključujući plaću novozaposlenog, međutim očekuje se da će društvena dobit biti veća – 
povećanje potrošnje u ugostiteljskim objektima, poboljšanje sportskog i društvenog života raznim interesnim 
skupinama u općini Bukovlje i šire.
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    2019 2020 2021 2022 2023 

    1 2 3 4 5 

1 Prihod 97.000,00 108.000,00 110.000,00 112.000,00 115.000,00 

  Proračun 97.000,00 108.000,00 110.000,00 112.000,00 115.000,00 

2 Rashodi 97.000,00 108.000,00 110.000,00 112.000,00 115.000,00 

2.1. Struja 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

2.2. Grijanje 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

2.3. Voda  7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

2.2. Trošak djelatnika 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

2.3. Tekuće održavanje 7.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 15.000,00 

2.4. Investicijsko održavanje 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

2.5. Ostalo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE 
ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su 
uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od 
dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti 
način upravljanja projektom/operacijom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje 
projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
U održavanje i upravljanje objektom SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA BUKOVLJE uključena će biti 
Općina Bukovlje koja će za brigu o objektu zaposliti najmanje jednu osobu - voditelja objekta sa najmanje 
srednjom stručnom spremom.  On će u razdoblju od najmanje pet godina od konačne isplate sredstava upravljati 
objektom na način da se osigura njegovo funkcioniranje, voditi brigu o rasporedu i organizaciji aktivnosti 
događanja u objektu. Zajedno sa Jedinstvenim upravnim odjelom općine voditi će brigu i o sljedećem:

• čuvanju dokumentacije koja se odnosi na dodjelu sredstava iz EPFRR programa, 

• zabrani promjene namjene i vrste ulaganja za koja se korisniku odobravaju sredstva, 

• informiranju javnosti o potpori sukladno EU zakonodavstvu,

• zabrani promjene vlasništva nad ulaganjem, davanja u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanja 

sufinancirane aktivnosti od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava,

• u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na potporu te dati na 

uvid cjelokupnu dokumentaciju vezanu za sufinancirane troškove predstavnicima Agencije za plaćanja, 

Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), 

Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem 

tekstu: OLAF),

• izvještavanju Agencije za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji postojanja sukoba interesa 

između korisnika s jedne strane i ponuditelja s druge strane u razdoblju od dana stupanja na snagu Odluke 

o dodjeli sredstava i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore,

• fotografiranju izvođenja radova i ugradnje opreme, koja u kasnijim fazama (kontroli prije plaćanja i ex 

post kontroli) neće biti vidljiva,

• osiguranju posjeta ulaganju od strane predstavnika Agencije za plaćanja osigurati da svi podaci i 

informacije dostavljeni Agenciji za plaćanja budu točni,

• dostaviti Agenciji za plaćanja sve potrebne podatke koje Agencija za plaćanja zatraži,

• zabrani poduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do dvostrukog financiranja istih troškova iz proračuna 

EU.
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9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM 
ODABRANOG LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne 
strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je 
projekt/operacija u skladu sa strateškim razvojnim programom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom 
odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i 
datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne 
samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je 
strateški razvojni programa objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)
Projekt izgradnje „Sportsko rekreacijskog centra Bukovlje“ usklađen je sa dugoročnim ciljem 1 „Razvoj 
cestovne, komunalne, poduzetničke i društvene infrastrukture“, navedenom na 32. stranici Strateškog razvojnog 
programa Općine Bukovlje za razdoblje 2015. – 2020. godine pod poglavljem 8. „Dugoročni ciljevi, razvojni 
prioriteti, mjere i aktivnosti“. Strateškim programom definirani su razvojni prioritet 3. „Izgradnja društvene 
infrastrukture“ i mjera 1. „Izgradnja društvene infrastrukture“ koji su detaljno razrađeni na stranici 34. 
dokumenta. Strateški razvojni program Općine Bukovlje usvojen je Odlukom Općinskog vijeća dana 16. 
prosinca 2015. godine, URBR: 2178/25-02-15-2, KLASA: 350-01/15-01/25 te je javno dostupan na službenoj 
stranici općine (http://www.bukovlje.hr/novosti_opsirnije.php?id=89). 

10. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 
NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM 
DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
(za projekte građenja koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje navesti 
naziv i stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u kojemu je predviđena provedba 
takvog projekta/operacije, ukoliko projekt/operacija zahtijeva izradu Glavnog projekta navesti broj 
mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u 
skladu s prostornim planom. ).
Projekt ima građevinsku dozvolu.

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I 
RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA
Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je korisnik podnositelj Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1.
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i 
različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.

Kojom se korisnik Općina Bukovlje, Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje, kao podnositelj Zahtjeva za potporu za 
Podmjeru 7.4. Tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, obvezuje i 
izjavljuje da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama kao što 
su:

- sportske udruge,
- sportaši,
- djeca,
- mladi,
- treneri,
- navijači,
- obrazovne institucije,
- ostale udruge,
- lokalno stanovništvo

 Datum:�� � � � � �   Potpis i pečat:
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OPĆINA  DAVOR

1.

 Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i 
članka 32. Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 12/09 i 07/13), Općinsko 
vijeće općine Davor na svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Davor za razdoblje 1.1. 2016. - 31. 12. 2016. godine

Članak 1.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna općine Davor za 2016. godinu, sa stanjem 31. 12. 2016. 
godine kako slijedi:

PRIHODI  5.144.041,00 kn

RASHODI  4.400.938,00 kn

VIŠAK      743.103,00 kn

Članak 2.

 Izvješće o izvršenju Proračuna općine Davor za 2016. godinu (tabelarni dio) u privitku je ove Odluke i 
čini njen sastavni dio.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE DAVOR

Klasa : 400-01/15-01/10

Urbroj: 2178/17-01-17-18

Davor, 20. ožujka 2017.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Željko Burazović, v.r.
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2.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"broj 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14I 36/15) i članka 32. Statuta 
općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 12/09 i 07/13) općinsko vijeće Općine 
Davor na svojoj 23.sjednici održanoj 20.ožujka 2017.god.donijelo je,

O D L U K U 

o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za općinu Davor 

za 2016. godinu

Članak 1.

u 2016. godini ostvarenje Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

        Planirano  Ostvareno

1. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA   1.000.000  985.769 

 421-GRAĐ.OBJEKTI-CESTE    1.000.000  985.769
 426-NEMAT.PROIZV.IMOVINA    0   0

2. DRUŠTVENI DOM U DAVORU    15000   13891
 451-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJ.  15.000   13.891
 426-NEMAT.PROIZV.IMOVINA    0   0

3. IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA   65.000   64.625
 422-OPREMA      65.000   64625

4. UREĐENJE TRŽNICE U DAVORU    61.000   59.435
 322-RASH.ZA MATERIJAL     20.000   18.809
 323-RASH.ZA USLUGE    41.000   40.626

            UKUPNO:      1.141.000  1.123.720

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DAVOR

KLASA: 400-01/15-01/10

URBROJ: 2178/17-01-17-19

DAVOR,  20.ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Željko Burazović, v.r.
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3.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"broj 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14I 36/15) i članka 32. Statuta 
općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 12/09 i 07/13) općinsko vijeće Općine 
Davor na svojoj 23.sjednici održanoj 20.ožujka 2017.god.donijelo je,

O D L U K U 

o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za općinu Davor 

za 2016. godinu

Članak 1.

u 2016. godini ostvarenje Programaodržavanja komunalne infrastrukture obuhvaća:

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DAVOR

KLASA: 400-01/15-01/10

URBROJ: 2178/17-01-17-20

DAVOR,  20.ožujka 2017.        PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Željko Burazović, v.r.

1. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 80.000 218.851

 Košenje i čišćenje javnih površina 80.000 101.601

Deratizacija i dezinsekcija 0 117.250

2.UREĐENJE,MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE

   NERAZVRSTANIH CESTA 100.000 28.353

Ceste 100.000 28.353

3.ODVODNJA ATMOS. VODA,ODRŽ.KANALIZACIJE I DR. 90.000 33.968

Površinske vode,izgradnja i

održavanje kanalizacije 50.000 0

Slivna vodna naknada 40000 33.968

   

4.ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA 55.000 0

Održavanje groblja 55.000 0

5. TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE,PROŠIRENJE

    I MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE 151.960 146.779

Javna rasvjeta-potrošnja el.energ. 151.960 146.779

               UKUPNO: 476.960 427.951

Planirano          Ostvareno
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4.

 Na temelju članka 7. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 73/97, 27/01, 59/01, 
82/01, 103/03, 44/06, 79/07, 57/11) i članka 32. Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije"Broj 12/09 i 07/13) općinsko vijeće Općine Davor na svojoj 23.sjednici održanoj 20.ožujka 
2017.god.donijelo je,

O D L U K U 

o ostvarenju Programa za ostvarivanje socijalne skrbi za općinu Davor 

za 2016. godinu

Članak 1.

u 2016.godini ostvarenje Programa za ostvarivanje socijalne skrbi obuhvaća:

Planirano Ostvareno

1. POTPORA HUMANITARNIM UDRUGAMA 10.000 4.000

 Potpore po zamolbama 10.000 4.000

   

2.SUFINANCIRANJE NABAVKE OGRIJEVA 30.000 29.450

 Sufin.nabavke ogrijeva 30.000 29.450

3.POKLONI DJECI 15.000 10.000

Pokloni djeci za sv.Nikolu 15.000 10.000

   

4. POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA 15.000 12.964

Suf.komunalne naknade 15.000 12.456

sufin.troškova stanovanja 508

5.SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE 15.000 14.480

Pomoć građanima 15.000 14.480

6. HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA 12.700 9.890

 Potpore udrugama 12.700 9.890

   

7. PORODILJNE NAKNADE 30.000 22.000

 naknada za novorođenčad 30.000 22.000

   

8. STIPENDIJE STUDENTIMA 5.000 5.000

stipendije 5.000 5.000

9. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA 0 0

POMOĆI-po zamolbama 0 0

10. POMOĆ INVALIDIMA 5.000 0

POMOĆI-po zamolbama 5.000 0

UKUPNO 137.700 107.784
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Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DAVOR

KLASA: 400-01/15-01/10

URBROJ: 2178/17-01-17-21

DAVOR,  20.ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Željko Burazović, v.r.

5.

 Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 47/90, 
27/93, 38/09) i članka 32. Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"Broj 12/09 i 
07/13) općinsko vijeće Općine Davor na svojoj 23.sjednici održanoj 20.ožujka 2017.god.donijelo je,

O D L U K U 

o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi za općinu Davor 

za 2016. godinu

Članak 1.

u 2016.godini ostvarenje Programa javnih potreba u kulturi obuhvaća:
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Planirano Ostvareno

1. SPOMEN GALERIJA KERDIĆ 0 0

 451-Dodatna ulaganja na građ.objekt. 0 0

2. NADOGRADNJA VATROGASNOG DOMA 77.000 73.000

323-Rash.za usluge 7.000 6.125

426-Ost.nemat.imovina-projektna dokument. 70.000  66.875

3. DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U DAVORU 15.000 13.891

451-Dodatna ulaganja na građ.objekt. 15.000 13.891

426-Ost.nemat.imovina-projektna dokument. 0 0

 4. POTPORE ZA RAD UDRUGA 43.000 42.720

 Kulturno umjetnička društva 43.000 42.720

5. POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 15.000 15.000

Vjerske zajednice 15.000 15.000

6.NABAVKA KNJIGA 1.000 630

Nabavka knjiga za knjižnicu 1.000 630

   

7. ODRŽAVANJE OBJEKATA I DR. 146.975 149.542

Održavanje Domova 146.975 149.542

 

               UKUPNO: 297.975 294.783

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DAVOR

KLASA: 400-01/15-01/10

URBROJ: 2178/17-01-17-22

DAVOR,  20.ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Željko Burazović, v.r.
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6.

 Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 83. stavak 2. 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 27/05, 27/07, 114/10, 
31/11) i članka 32. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/09 i 07/13) 
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine, donosi 

O D L U K U

o preraspodjeli rezultata poslovanja općine Davor za 2016. godinu

Članak 1.

� Općina Davor je s 31. 12. 2016. godine ostvarila slijedeći poslovni rezultat: 1 . Višak prihoda poslovanja u 
iznosu od 1.088.543,00 kn raspoređuje se na 2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 
1.088.543,00 kn 

 
Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

KLASA:400-01/15-01/10
URBROJ:2178/17-01-17-23
Davor, 20. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Željko Burazović, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 984



7.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
12/09 i 07/13) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2016. godine, donosi 

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvješća o popisu imovine općine Davor sa stanjem 31. 12. 2016. godine

I.

�  Usvaja se Izvješće o izvršenom popisu imovine općine Davor koje je podnijelo Povjerenstvo za popis 
nematerijalne i materijalne imovine i zaliha, potraživanja, obaveza i novca na računima i u blagajni na dan 31. 12. 
2016. godine.

II.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE DAVOR

KLASA: 406-01/16-01/9
URBROJ: 2178/17-01-17-03
Davor, 20. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Željko Burazović, v.r.
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8.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj“ 12/9 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Davor na 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Davor za 2016. godinu

 I

  Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Davor za 2016. 
godinu.

 II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

KLASA:351-01/17-01/1
URBROJ: 2178/17-01-17-03
Davor, 20. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Željko Burazović, v.r.
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9.

 Na  temelju  članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju  političkih aktivnosti i  izborne  promidžbe 
(„Narodne novine“ broj:24/11, 61/11, 27/13, 2/14) i  članka 32. Statuta  općine  Davor  («Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije» broj 12/09. i 07/13),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  23. sjednici  
održanoj  20. ožujka  2017. godine,  donijelo  je  

O D L U K U

     o  raspoređivanju sredstava  političkim  strankama 
              koje  su  zastupljene  u  Općinskom  vijeću općine  Davor  za  2017. godinu  

� � � �
Članak  1.

� Ovom  Odlukom  određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna općine  Davor  za  2017. 
godinu za  financiranje  političkih  stranaka  koje  imaju  vijećnike zastupljene  u  Općinskom  vijeću  općine  
Davor.  
              

Članak  2.

� Političke  stranke  koje  imaju  vijećnike  u  Općinskom  vijeću  općine  Davor  za  svakog  izabranog 
vijećnika, prema  broju  njezinih  vijećnika  u  trenutku  konstituiranja  Općinskog  vijeća,  imaju  pravo  na  
iznos  od  1.000,00  za  svakog  vijećnika.

Članak  3.

� Prema  kriterijima  iz  članka 1. i 2. ove  Odluke  sredstva  se  raspoređuju  političkim strankama kako  
slijedi:

1. HDZ         -    9  vijećnika�  -   9.000,00 kuna
2. HSS          -    2  vijećnika� � -   2.000,00 kuna
3. SDP          -    1  vijećnik��              -   1.000,00 kuna
4. HDSSB     -   1  vijećnik��              -   1.000,00 kuna

Sredstva  se  doznačuju na  žiro račun  političkim  strankama  navedenim  u  stavku  1. ovog  članka,  koji  su  
dužne  dostaviti  računovodstvu  općine  Davor.  

Članak  4.
     
� Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom donošenja  i  objavit  će  se  u  «Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije».

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DAVOR�

Klasa: 402-08/16-01/3
Urbroj: 2178/17-01-17-01
Davor, 20. ožujka  2017.

� � � � � � � � �       PREDSJEDNIK
� � � � � � � � � OPĆINSKOG  VIJEĆA:
� � � � � � � � �      Željko  Burazović, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 987



OPĆINA
GORNJA  VRBA

29.

 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N br. Pročišćeni tekst 26/03 i 
Izmjene i dopune zakona o komunalnom gospodarstvu NN 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 i 36/15), članka 5. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'', broj 
143/12) te članka 26. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  9/09, 09/11 i 
3/13.) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 21. sjednici održanoj 29. ožujka 2017. donosi:

ODLUKU 

o komunalnim djelatnostima 
koje se mogu obavljati na temelju koncesije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području općine Gornja Vrba mogu 
obavljati na temelju ugovora o koncesiji te utvrđuju pripremne radnje i postupak davanja koncesije.

Članak 2.

 Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji na području općine Gornja Vrba mogu obavljati 
komunalnu djelatnost:
- obavljanje dimnjačarskih poslova;
- koncesija za prijevoz otpada
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 Koncesija koja je predmet ove Odluke dodjeljuje se na rok do pet (5) godina, s tim da je koncesija za 
prijevoz otpada zaključena 2000.godine., na period od 30 godina.

II. PRIPREMNE RADNJE I POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE

Članak 3.

 Postupak provođenja pripremnih radnji i postupak davanja koncesije iz članka 2. ove Odluke provodi se 
sukladno odredbama Zakona o koncesijama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, te propisima kojima se 
uređuje javna nabava.

Članak 4.

 Pripremne radnje i postupak davanja koncesije iz članka 2. ove Odluke provodi Stručno povjerenstvo za 
koncesiju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje načelnik općine Gornja Vrba.
 Povjerenstvo se sastoji od 3 člana, predsjednik i 2 člana.

Članak 5.

          Prije početka postupka davanja koncesije izrađuje se Dokumentacija za nadmetanje.

 Dokumentacija za nadmetanje sadrži sve potrebne podatke koji gospodarskom subjektu omogućavaju 
izradu ponude.

 Dokumentacija za nadmetanje sadrži:
-  opće podatke (naziv i sjedište davatelja koncesije, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa, 

adresa elektroničke pošte, osoba ili služba zadužena za kontakt, popis gospodarskih  subjekata s kojima 
je davatelj koncesije u sukobu interesa prema odredbama propisa kojim se  uređuje javna nabava, 
procijenjena vrijednost koncesije, vrsta koncesije),

-  podatke o predmetu koncesije (opis predmeta koncesije, tehničke specifikacije, izvođenja radova ili 
pružanja usluga, uvjete podugovaranja, rok početka radova ili pružanja usluga, ako je moguće, rok 
završetka radova ili pružanja usluga, odnosno predviđeno trajanje ugovora o koncesiji),

-  razloge za isključenje ponude, uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti,  te 
dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta,

-  uvjete za sudjelovanje gospodarskih subjekata u postupku davanja koncesije koji su propisani posebnim 
zakonom sukladno članku 19. Zakona o koncesijama ili propisom kojim se uređuje javna nabava (uvjeti i 
dokazi sposobnosti), ako je primjenjivo,

-  podatke o zahtjevu za sudjelovanje i/ili ponudi (sadržaj i način izrade, način dostave, način određivanja 
cijene, odnosno naknade za koncesiju, valuta ponude, ako se cijena ne izražava u kunama, kriterij za 
odabir ponude, jezik i pismo ako se zahtjev za sudjelovanje i/ili ponuda ne izrađuju na hrvatskom jeziku i 
latiničnom pismu, rok valjanosti ponude),

-  vrstu, sredstvo, uvjete i rok za dostavu jamstva i/ili instrumenata osiguranja, ako su tražena, a koji su 
prilagođeni opsegu i vrijednosti ugovora o koncesiji i predmeta koncesije te čija je naplata  izvjesna,

-  nacrt ugovora o koncesiji,
-  navod mogućih izmjena i opcija ugovora o koncesiji,
-  ostale podatke sukladno Zakonu o koncesijama.

Članak 6.

 Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u 
Narodnim novinama u  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
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 Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje načelnik općine Gornja Vrba u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN)  i na internetskoj stranici općine Gornja 
Vrba, s navedenim datumom objave u EOJN-e Republike Hrvatske.

Članak 7.

 Ponude se dostavljaju u pisanom obliku  u zatvorenoj omotnici na adresu općine Gornja Vrba, 
neposredno u pisarnicu ili putem pošte,  s naznakom postupka davanja koncesije na koji se odnosi, s naznakom 
„ne otvaraj“ i adresom ponuditelja.
 Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 30 dana od dana slanja na objavu obavijesti  o namjeri davanja 
koncesije u EOJN-e.

Članak 8.

 U postupku davanja koncesija provodi se javno otvaranje ponuda.
 Javno otvaranje ponuda započinje na mjestu i u vrijeme naznačeno u Obavijesti i dokumentaciji za 
nadmetanje.

Ponude otvara Povjerenstvo te sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda. 

Zapisnik potpisuju svi nazočni članovi  Povjerenstva te nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja i zapisničar.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda se bez odgode uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja 

nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev.

Članak 9.

 Nakon javnog otvaranja ponuda Povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i kriterija 
iz dokumentacije za nadmetanje o čemu se sastavlja zapisnik.
 Na osnovi pregleda i ocjena zaprimljenih ponuda Povjerenstvo će, bez odgode, prijedlog odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, zajedno sa svim 
zapisnicima o radu, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda te ostalom pratećom dokumentacijom dostaviti Vijeću 
općine Gornja Vrba.

Članak 10.

 Odluku o davanju koncesije najpovoljnijem ponuditelju donosi Vijeće općine Gornja Vrba.

Odluka o davanju koncesije objavljuje se u EOJN-e. 

Rok za donošenje Odluke o davanju koncesije mora biti primjeren, a počinje teći danom isteka roka za dostavu 

ponude. Ako u dokumentaciji  za nadmetanje nije navedeno drugačije, rok za donošenje Odluke o davanju 

koncesije iznosi 30 dana.
 Odluka o davanju koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavlja se svakom 
ponuditelju bez odgode preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći 
dokazati.

Članak 11.

 Odluka o davanju koncesije sadrži naročito:
-  naziv davatelja koncesije,
-  broj odluke i datum donošenja odluke,
-  naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,
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-  osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,
-  vrstu i predmet koncesije,
-  prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,
-  rok na koji se daje koncesija,
-  posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj,
-  iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar   

plaćati,
-  rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti Ugovor o koncesiji  s davateljem 

koncesije,
-  obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
-  uputu o pravnom lijeku,
-  potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Članak 12.
 

 Općinsko Vijeće općine Gornja Vrba poništit će postupak davanja koncesije nakon isteka roka za dostavu 
ponude u slijedećim slučajevima:
-  ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije, 

dovele do neobjavljivanja obavijesti ili do sadržajno bitno drugačije dokumentacije za nadmetanje i/ili 
obavijesti, ili

-  ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda, ili 
-  ako nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije ne preostane  nijedna valjana ponuda, ili
-  u ostalim slučajevima određenim posebnim zakonima. 

 Općinsko vijeće općine Gornja Vrba može poništiti postupak davanja  koncesije ako je do isteka roka za 
dostavu ponude pristigla samo jedna ponuda, odnosno ako nakon isključenja ponuda u postupku davanja 
koncesije preostane samo jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 13.

 Odluka o poništenju postupka davanja koncesije objavljuje se u EOJN-e.

Članak 14.

 Pravna zaštita u postupku davanja koncesije provodi se sukladno propisima kojima se uređuje javna 

nabava.

III. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE
Članak 15.

 Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude:
1.  u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:
–  kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),
–  sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno 

ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih Zakonom o koncesijama ili 
2.  najviša ponuđena naknada za koncesiju.

 Davatelj koncesije može u dokumentaciji za nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja koncesije utvrditi 
i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, ovisno o specifičnostima pojedine 
komunalne djelatnosti za koju se daje koncesija.
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IV. UGOVOR O KONCESIJI

Članak 16.

 Na temelju odluke o koncesiji načelnik općine Gornja Vrba će s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem 
sklopiti ugovor o koncesiji.

Članak 17.

 Ugovor o koncesiji mora biti sastavljen u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, podacima iz 
obavijesti o namjeri davanja koncesije, odabranom ponudom te odlukom o davanju koncesije te uz obavezni 
sadržaj prema Zakonu o koncesijama, obavezno sadrži i:
1.  djelatnost za koju se koncesija daje,
2.  rok na koji se koncesija daje,
3.  visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
4.  cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
5.  prava i obveze davatelja koncesije,
6.  prava i obveze koncesionara,
7.  jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,
8.  način prestanka koncesije,
9.  ugovorne kazne.

Članak 18.

 Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana 
dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju.

 Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji smije se sklopiti kada odluka o davanju 
koncesije postane izvršna.

Članak 19.

 Općina Gornja Vrba dužna je prije potpisivanja ugovora o koncesiji prikupiti od odabranog 
najpovoljnijeg ponuditelja potrebna jamstva i/ili instrumente osiguranja naplate naknade koncesije te naknade 
štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji (zadužnice, bankarske garancije, osobna 
jamstva, mjenice, polog i ostalo) u iznosu određenom u skladu s procijenjenom vrijednosti koncesije.

Članak 20.

 Općina Gornja Vrba dužna je ugovor o koncesiji dostaviti ministarstvu nadležnom za financije u roku 
od 10 dana od dana njegova sklapanja.

V. PRESTANAK KONCESIJE

Članak 21.

Koncesija prestaje:
-   ispunjenjem zakonskih uvjeta,
-   raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,
-   sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,
-   jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,
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-  pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,
-   u slučajevima određenima ugovorom o koncesiji,
-   u slučajevima određenima posebnim zakonom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

 Na sva pitanja vezana uz obavljanje komunalnih poslova na temelju koncesije koja nisu uređena ovom 
Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o koncesijama i propisa kojima 
se uređuje javna nabava.

Članak 23.

 Koncesijski ugovori, zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka roka na koji 
su zaključeni.

Članak 24. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju koncesije u Općini Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
12/08,18/09).

Članak 25.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 363-01/17-01/3

URBROJ:2178/28-02-17/1

U  Gornjoj Vrbi, 30.03.2017

Predsjednik , v.r.
Općinskog vijeća

                                                                                                      Zdravko Jurić
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30.

  Na temelju članka 41. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) te Suglasnosti da 
Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate ovrhe radi naplate poreza 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 1/17) i članka 26. Statuta općine 
Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 9/09, 09/11 i 3/13.)  Općinsko vijeće općine 
Gornja Vrba na 21. sjednici održanoj 29. ožujak 2017. donosi:

 ODLUKU 

o povjeravanju poslova 

 obračuna i naplate općinskih poreza 

 Članak 1. 

  Općina Gornja Vrba ovom Odlukom, prenosi u cijelosti na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, 

poslove utvrđivanja, evidentiranja , nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza, a prema Odluci o 

općinskim porezima općine Gornja Vrba.

 

 Članak 2 

  Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska 

agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i 

uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

 

Članak 3.

 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o prenošenju poslova naplate općinskih 
poreza, objavljena u „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 16/2001.

 Članak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.

 OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 410-01/17-01/2

URBROJ:2178/28-02-17/1

U Gornjoj Vrbi, 30.03.2017
Predsjednik 

Općinskog vijeća

 Zdravko Jurić, v.r.
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31.

 Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 67. Zakona o lokalnim 
porezima (NN 115/16) i članka 26. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ 9/09, 09/11 i 3/13.)  Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 21. sjednici održanoj 29. ožujka 
2017. donosi:
 

IZMJENE ODLUKE 
 

o općinskim porezima Općine Gornja Vrba

Članak 1.

 Vezano za potrebu usklađivanja dijela Odluke o općinskim porezima općine Gornja Vrba sa 
Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017. godine, 
preambula Odluke o općinskim porezima općine Gornja Vrba KLASA: 410-01/01-01/1, URBROJ: 
2178/28-02-01-1 od 26. rujna 2001. godine mijenja se i glasi:
 » Na temelju članka 42. stavak 1., članka 67. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) članka 

26. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 9/09, 09/11 i 3/13.)  OPĆINSKO 

VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA na 21. sjednici održanoj 29. ožujak 2017. donosi:

  Odluku o općinskim porezima općine Gornja Vrba

Članak 2.

  Sve ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije.

 OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 410-01/17-01/2

URBROJ:2178/28-02-17/2

U Gornjoj Vrbi, 30.03.2017

Predsjednik 
Općinskog vijeća

 Zdravko Jurić, v.r.
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32.

 Na temelju članka 26 Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije » br. 
09/09, 09/11, 03/13) i članka 12. st. 5. Pravilnika o provedbi Mjere 07– „ Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 
71/16),  Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 21. sjednici održanoj 29.ožujka 2017. god. donijelo je:

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju svlačione sa tribinama 

na nogometnom igralištu u Gornjoj Vrbi

Članak 1.

� Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području općine Gornja Vrba i to za 

investiciju „Izgradnja svlačione sa tribinama na nogometnom igralištu u Gornjoj Vrbi“.

Članak 2.

� Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj za provedbu mjere 07 "Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., 

podmjere 7.4. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" – provedbu tipa operacije 7.4.1. 

"Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. („Narodne novine“ br. 71/16).

Članak 3.

� Ova Odluka prilaže se uz Zahtjev za potporu, sukladno čl. 16. st. 13. Pravilnika, zajedno sa dokumentom 

„Opis projekta/operacije“, koji je prilog ove Odluke..

Članak 4.

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

županije“.

 OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 404-01/17-01/10
URBROJ: 2178/28-02-15/1
 U Gornjoj Vrbi, 30. ožujka 2017. god.

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
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33.

 Na temelju čl. 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 
35/12, 70/12 ) i čl. 30 Statuta općine Gornja Vrba ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 09/09 ), 
Općinsko vijeće Gornja Vrba na svojoj 20.sjednici održanoj 28.02.2017.g. donijelo je:

 

ZAKLJUČAK 

o prijedlogu kandidata za imenovanje mrtvozornika

 za područje općine Gornja Vrba

 

 Članak 1.

  Za mrtvozornika za područje općine Gornja Vrba predlaže se imenovanje:�
- MATO GJURČEVIĆ, doktor medicine,

�
Članak 2.

  Zaključak se upućuje Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije na daljnje odlučivanje.

Članak 3.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“.

 OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 550-01/17-01/1

URBROJ: 2178/28-02-17-3

U Gornjoj Vrbi, 28.02.2017. god.

 Predsjednik Vijeća:

 Zdravko Jurić, v.r.
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34.

 Na temelju  članka   83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(«Narodne novine» br. 114/10., 31/11. - ispravak) i članka 26. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br. 09/09, 09/11 i 03/13.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj  21. 
sjednici  održanoj 29.  ožujka  2017.  godine, donijelo je:

    O D L U K U

o raspodjeli rezultata poslovanja općine Gornja Vrba na dan 31.12.2016. godine

Članak 1.

       Godišnjim obračunom proračuna općine Gornja Vrba na dan 31.12.2016. godine  utvrđen je višak 
prihoda poslovanja u iznosu 2.836.242,70  i manjak  prihoda od nefinancijske imovine u iznosu  767.280,13  kn. 
Viškom prihoda  poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine, te nakon preraspodjele višak 
prihoda poslovanja iznosi  2.068.962,57 kn i kao takav bit će evidentiran u financijskom knjigovodstvu.

Članak 2. 

        Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

LASA: 400-08/17-01/4
URBROJ: 2178/28-02-17-1
Gornja Vrba, 29.  ožujka  2017. godine

                                                                                                                 PREDSJEDNIK
                                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA:
                                                                                                                   Zdravko Jurić, v.r.
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35.

 Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03- pročišćeni tekst, 
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,) i članka 4. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 24/10,4/17),  Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 21. sjednici održanoj 29.03.2017., donijelo 
je sljedeću:

ODLUKU 

o izboru ponuđača za održavanje groblja

I

 Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja groblja području općine Gornja Vrba na temelju pisanog ugovora, odabrana je ponuda: 

II

 Općina Gornja Vrba će s gospodarskim subjektom iz točke I. ove Odluke sklopiti ugovor o obavljanju 

komunalne djelatnosti, u trajanju od 4 godine.

O B R A Z L O Ž E N J E

  Općina Gornja Vrba je na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarsvu (''Narodne novine'' br. 

36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 147/14.), i 

Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem pisanog ugovora (''Službeni vjesnik'' 

Brodsko- posavske županije br. 24/10, 4/17):
· imenovala Stručno povjerenstvo temeljem Odluke o početku postupka prikupljanja ponuda, Klasa: 363-
02/17-01/2, Urbroj: 2178/28-01-17-1 od dana 13. ožujka 2017. godine;
· dana 15. 03.2017. godine, poslao poziv za prikupljanje ponuda, sljedećim gospodarskim subjektima:
· 1. RUNOLIST d.o.o., J.J. Strosmmayera 34, 35210 Vrpolje
· 2. EKO KONG d.o.o., Ljudevita Gaja 56, 35400 Nova Gradiška
· 3. PALMA, cvjećarna i pogrebne usluge, A Štampara 51, 35000 Slavonski Brod, 
· Izradilo Upute za izradu ponude;

otvorila ponude dana 29. 03. 2017. godine u 13,00 sati, te utvrdilo da je do isteka roka za dostavu ponuda 

pristigle 1 (jedna) ponuda i to ponuditelja: 

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA 

naziv PALMA, cvjećarna i pogrebne usluge, 

Vl. Jasna Zirdum 

OIB: 39392394875 

sjedište A. Štampara 37 

35000 Slavonski Brod 

cijena ponude (u kn bez PDV-a)  4.754,00 kuna 

ukupna cijena ponude (sa PDV-om)  5.883,34 kuna 
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Br. 

omota 

ponude 

PUNI NAZIV, ADRESA SJEDIŠTA I MB PONUDITELJA 

1 2 

1. 

PALMA cvjećarna i pogrebne usluge d.o.o. 

OIB:39392394875 

Andrije Štampara 37, 35000 Slavonski Brod 

·        Pregledom i ocjenom ponuda ocijenio da je ponuda ponuditelja:

 

rang 

br. 

omota 

ponude 

PUNI NAZIV, ADRESA 

SJEDIŠTA I MB 

PONUDITELJA 

CIJENA u kn 

bez PDV- a 
UKUPNO SA 

PDV- om 

1 2 3 3 4 

1 1. 

PALMA cvjećarna i pogrebne 

usluge d.o.o. 

OIB:39392394875 

Andrije Štampara 37, 35000 

Slavonski Brod 

4.754,00 kn 5.883,34 kn 

-  u potpunosti suglasna uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda i prihvatljiva, 

stoga je odlučeno kao u izreci Odluke o izboru. Sukladno, Odluci o početku postupka prikupljanja ponuda, Klasa: 

363-02/17-01/2, Ur.broj: 2178/28-01-17-1 od dana 13.03. 2017. godine, ukupna plaćanja temeljem ugovora o 

povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja ne smije prelaziti planirana proračunska 

sredstva.

Pouka o pravnom lijeku:

 Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, a sukladno odredbi iz članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu, ali može se podnijeti tužba Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

 OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 363-02/17-01/2
URBROJ: 2178/28-02-17-7
 Gornja Vrba, 30.03.2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

 Zdravko Jurić, v.r.
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36.

  Na temelju članka 110. 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 21. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2017. godine, donijelo je:

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna
općine Gornja Vrba za 2016. godinu

OPĆI DIO

I.

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

II.

 Godišnjim obračunom Proračuna općine Gornja Vrba za 2016. godinu utvrđeni su ostvareni prihodi u 
iznosu 4.933.209,20 kn.

III.

 Rashodi utvrđeni prema pozicijama Proračuna za 2016. godini izvršeni su u izvještajnom razdoblju u 
ukupnom iznosu 4.354.103,40 kn.

IV.

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

Ostvareni prihodi od 01.01. – 31.12. 2016. godine:  4.933.209,20 kn 
Izvršeni rashodi od 01.01. – 31.12. 2016. godine:   4.354.103,40 kn
________________________________________________________________________
Višak prihoda :       579.105,80 kn

Preneseni višak prihoda iz 2015. godine:    1.489.856,77 kn
Višak prihoda 2016. godine:     579.105,80 kn
 ________________________________________________________________________
Ukupno višak prihoda na dan 31.12.2016.   2.068.962,57 kn
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V.

  Općina se tijekom 2016. godine nije zaduživala. 
 

VI.

  Stanje žiro-računa Proračuna broj 2491005-1856900007 (CREDO BANKA d.d.) na dan 01.01.2016. 
godine je 684.488,28 kn.
 Stanje žiro-računa Proračuna broj 2491005-1856900007 (CREDO BANKA d.d.) na dan 31.12.2016. godine je 
684.488,28 kn.
 Stanje žiro-računa Proračuna broj HR61 23400091856900007 na dan 01.01.2016. godine je 972.116,27 kn.
 Stanje žiro-računa Proračuna broj HR6123400091856900007 na dan 31.12.2016. godine je 1.805.391,48 kn.
 

VII.

  Stanje potraživanja na dan 31. 12. 2016. iznosi 2.040.653,43 kn a obuhvaćaju potraživanja za prihode 
poslovanja u iznosu 1.770.047,70 kn i potraživanja za prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 270.605,73  
kn. 
 Potraživanja za prihode poslovanja čine kako slijedi:
-  potraživanja za poreze – 674.080,68 kn
- potraživanja za prihode od nefinancijske imovine – 422.237,79 kn
- potraživanja za prihode po posebnim propisima – 673.729,23 kn, te

 Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 270.605,73 kn čine potraživanja po 
ugovorima o prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 270.605,73 kn.

VIII.

  Na dan 31. 12. 2016. godine evidentirane su dospjele kratkoročne obveze u iznosu 423.917,19 kn, od 
čega se 75.730,78 kn odnosi na nepodmirene rashode poslovanja, a 348.186,41 kn na nepodmirene dospjele 
rashode za nabavu nefinancijske imovine. 73.117,42 kn se odnosi na kontinuirane rashode poslovanja za 
prosinac. 

IX.

  Općina Gornja Vrba tijekom 2016. godine nije davala zajmove i nema evidentirana dana jamstva.

X.

 U Proračunu za 2016. godinu nisu planirana sredstva za tekuću pričuvu.

XI.

 Izvršenje bilančnog dijela prihoda i rashoda Proračuna općine Gornja Vrba za 2016. godinu daje se u 
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Usporednom tabličnom pregledu planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Proračuna za 
2016. godinu i čini sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna općine Gornja Vrba za 2016. godinu.

XII.

 Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru bilance izvršenja Proračuna, sadrži rashode izvršene po 
organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

XIII. 

  Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna općine Gornja Vrba za 2016. godinu zajedno s 
Usporednim tabličnim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna za 
2016. godinu bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» i na Internet stranici Općine 
Gornja Vrba.
 
KLASA: 400-08/17-01/3
URBROJ: 2178/28-02-17-1
Gornja Vrba, 29. ožujka 2017. godine

 PREDSJEDNIK
 OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 Zdravko Jurić, v.r.

1 2 3 4 5 6

IZVRŠENO 2015. IZVORNI PLAN 2016. IZVRŠENO 2016.
INDEKS 5/2

INDEKS 

5/3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 3.964.064,83 4.726.750,00 4.662.079,68 117,61 98,63

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 169.566,67 300.000,00 271.129,52 159,90 90,38

3 Rashodi poslovanja 2.287.933,25 3.609.700,00 3.315.693,75 144,92 91,86

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.352.851,82 1.417.050,00 1.038.409,65 76,76 73,28

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 492.846,43 0,00 579.105,80 117,50 0,00

0,00 0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 0,00 0,00

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

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

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

9 Vlastiti izvori - višak prihoda 997.010,34 0,00 1.489.856,77 149,43 0,00

1.489.856,77 1.489.856,77 2.068.962,57 138,87 138,87

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE GORNJA VRBA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 

DO 31. PROSINCA  2016. GODINE - 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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OPĆINA  OKUČANI

1.

  Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama ("Narodne novine"76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članaka 
19. 20. i 21. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Okučani i članka 34. Statuta općine Okučani ("Službeni 
vjesnik Brodsko- posavske županije" 10/09, 4/13) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 23. sjednici 
održanoj, 17. ožujak 2017. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Narodne knjižnice
i čitaonice Okučani

Članak 1.

 Dijana Kašljević, dipl. oec. imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice 
Okučani s danom 01.04.2017. godine.

Članak 2.

 Imenovana će dužnost vršiteljice dužnosti ravnateljice obavljati do imenovanja ravnatelja/-ice na temelju 
natječaja, a najduže godinu dana.

Članak 3.

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

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:612-01/17-01/01
URBROJ:2178/21-01-17-01
Okučani, 17. ožujka 2017. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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2.

 Na temelju članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12) i članka 34. Statuta 
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 04/13), Općinsko vijeće na svojoj 
23. sjednici održanoj 17. ožujka 2017. g., donijelo je sljedeći

GODIŠNJI

konsolidirani izvještaj za 2016. godinu

Članak 2.

 Opći dio Proračuna sadrži izvršenje u računu prihoda i rashoda i računu financiranja prema 
ekonomskoj klasifikaciji:
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Članak 3.

Posebni dio sadrži izvršenje Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji kako slijedi:
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3.

 Na  temelju  članka  28.  stavka  1. i 3.  a  u  svezi  s  člankom  22.  stavkom  1. Zakona  o  komunalnom  
gospodarstvu (NN br.  26/03, pročišćeni  tekst) , Zakona  o  izmjenama  i  dopunama  Zakona  o  komunalnom  
gospodarstvu (NN br. 82/04)  i  Uredbe  o  dopuni  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu (NN br. 110/04) , te  
članka  34. Statuta  općine  Okučani («Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije», 10/09 i 04/13 )  
Općinsko  vijeće  općine  Okučani  na  svojoj 23. sjednici   održanoj  dana 17.  ožujka  2017.  godine,  donijelo  
je  

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture ostvareno je 709.224,85 kn od planiranih 781.000,00 kn.
                                                

Članak  2.
                                                 
 U 2016.godini opseg održavanja komunalne infrastrukture planiran je sukladno realnim materijalnim i 
predvidivim financijskim sredstvima s naslova komunalne naknade i doprinosa.
Izvršenje  Programa  bit  će u korelaciji  s  prikupljenim  sredstvima   iz  navedenog  izvora  financiranja.
Program  obuhvaća:

I. Odvođenje  atmosferskih  voda              
                                                                                          Planirano          Ostvareno       
                                                       
     Održavanje , čišćenje  slivnika, izmuljenje jaraka, 
      odžavanje čistoće u fontani, održavanje svih 
      ostalih objekata za odvodnju atmosforskih voda  
       i  odvodnih otvora                                                                7.000,00  kn       2.670,00 kn

____________________________________________________________
       Ukupno I :                                                                              7.000,00 kn           2.670,00 kn                                                                

II.     Održavanje  čistoće  javnih  površina

a) Održavanje spomen obilježja                                          8.000,00 kn         7.209,00 kn
b) uklanjanje  otpalog granja, zaštita, obrezivanje       
        stabala i ukrasnog grmlja i lišća                                      8.000,00 kn         5.848,31 kn
                                                
c )   metenje javnih površina, sakupljanje lišća, 
   uklanjanje uličnog otpada , podr.Okučana                   96.000,00 kn        87.622,24 kn       
          d)   košenje travnatih površina                                              98.000,00 kn        90.479,68 kn           
          e)   razni drugi radovi na javnim površinama                                              
             ( odvoz glomaznog otpada i sl.)                                        10.000,00 kn          2.750,00  kn
          g) usluge bojanja i popravaka uličnih klupa i koševa            8.000,00 kn          7.442,63 kn
              otpad                                                                   ___________________________________
            - Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani                                  228.000,00 kn       201.351,86 kn      
            - ugovoreni  poslovi sa drugim dobavljačima
                   većih mogućnosti  i dr usl.                                          50.000,00 kn           48.571,19 kn
                                                                                                                                                          
_______________________________________________________________________________
                       Ukupno I i II :                                                             285.000,00 kn     252.593,05  kn                     
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III.           Održavanje  javnih  površina          

a) održavanje makadamskih i pješačkih staza                  5.000,00 kn               -          
b)   njegovanje postojećih stabala, ukrasnog grmlja i
       i cvijeća te sadnja novog                                                  4.000,00 kn         2.269,50 kn
                                                                                                                 
c) održavanje kom.objekata i uređaja u općoj upotrebi 
 fontana, autob.stajal., kino dv., čistač-ica zgrade općine       66.000,00 kn       49.996,80 kn
d)  montaža, demontaža pozornice                                              7.000.00 kn                   -
e)   uklanjanje protupravno postavljenih objekata                                 -                       -
_____________________________________________________________________________                                                            
                              Ukupno III :                                                                               82.000,00 kn         52.266,30
 kn

                                                                                                                                                                                                                                                        
IV.     Održavanje  narazvrstanih  cesta   

 a)  saniranje tucanikom makadamskih nerazvrstanih cesta                  7.000,00 kn           0,00  kn 
 b)  košenje uz bankine uz nerazvrstane ceste                                                 -                        -
 c)  zimska služba ( nabava i posipanje soli, čišćenje od                     

      snijega po nerazvrstanim cestama, nogostupima i parkiralištima)   25.000,00 kn        21.695,07 kn
       -održavanje javnih površina                                                                                                                         
_____________________________________________________________________________________                                                    
- Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani                                                32.000,00 kn        21.695,07 kn    
                 

- ugovoreni poslovi sa dobavljačima većih mogućnosti                    
   ( rad strojeva za druge vrste komunalnih poslova)                  6.000,00 kn              39.130,50 kn                           
- Investicijsko uređenje ulice-odvojak „Bljesak“                         73.000,00 kn              72.562,00 kn
- Investicijsko uređenje parkirališta kod 
- Doma zdravlja –Hitna služba                                                      14.000,00 kn              13.437.50 kn 
- __________________________________________________________________________________
-                                                                                                         93.000,00 kn             125.130,00 kn
- __________________________________________________________________________________
- Ukupno  IV:                                                                                 125.000,00 kn          146.825,07 kn

V. Održavanje groblja 
        a)   održavanje prilaza grobljima, održavanje zgrade mrtvačnice         10.000,00 kn              0,00      kn

             _______________________________________________________________ 

              
VI.      Postavljanje i skidanje svjetlećih lampica

            a)  postavljanje i skidanje svjetlećih lampi i ukrasa za Božić                18.000,00 kn          20.614,15 kn  
_____________________________________________________________________________________________  

VII.   Javna rasvjeta                 
    
       a) troškovi zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela 
(žarulje NAV-T250, 210, 150, 125, 70 W, prigušnice-531-125W, 531-400W, 530-150W, 530-250W, osigurači, rastalni 10A, 
propaljivač 70-400W, razdjelnik MVL/435/2 osigurača i usluga hidraul.pod.košare s rukovateljem). 
                                                                                                                       51.000,00 kn     40.795.02 kn
          b) potrošnja el.energije za javnu rasvjetu                                       210.000,00 kn  196.131,26 kn
_____________________________________________________________________________________
                      Ukupno VII :                                                                                    261.000,00 kn    236.926,28 kn        
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Članak  3.

 � Ovo Izvješće Programa održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u  «Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije» .

                                               OPĆINSKO  VIJEĆE
                                                        OPĆINE   OKUČANI

Klasa:363-03/17-01-01
Urbr.:2178/21-01-17-01
U  Okučanima, 17. ožujak 2017.god.

Predsjednik   
Općinskog  vijeća

Ivica  Pivac, v.r.

4.

  Na  temelju st.4.čl.30. Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03 pročišć.tekst i 82/04,178/04,38/09,79/09,153/09,  
49/11,84/11,90/11,144/12, 94/13,153/13,147/14,36/15) i čl.34  Statuta općine Okučani "Sl.vjesnik Brodsko-
posavske županije" br.10/09 i 04/13) Općinsko vijeće  na svojoj 23. sjednici održanoj 17. ožujka 2017.g. 
donijelo je:

ZAKLJUČAK

o usvajanju izvršenja financijskog provođenja Odluke o Programu gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2016. g.

I.

Plan za 2016. Ostvareno Indeks

            1.  Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 25.000,00 23.382,80 93,53

UKUPNO : 25.000,00 23.382,80 93,53

            1.  Prometna infrastruktura   

 Asfaltiranje i uređenje ulice "Bljesak" u Okučanima i                                                                                             799.545,35 819.720,06                102.52

Rekonstrukcije lok.ceste i pj staze ul. Bana J.Jelačića

 Izrada projektne dokumentacije za uređ.Trga dr.F.Tuđmana                                                15000,00                                                                15.000,00 0,00 0,00

                                                                                             UKUPNO : 814.545,35 819.720,06 100,63

            2.  Sportska i socijalna infrastruktura                                                                                          

Izgradnja sportskog centra-II faza 935.695,03 935.250,18 99,95

Izrada projektne dokum.sporsko-kult.-rekreac.centra-nog.igral.-ul G.Viteza 80.000,00 27.500,00 34,38

                                                                                                                                                    UKUPNO:        1.015.695,03 962.750,18                  94.79

UKUPNO : 1.855.240,38 1.782.470,24 96.07
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II

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

Klasa : 400-06/17-01-02

Urbroj: 2178/21-02-17-01

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

5.

 � Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“,  br.10 /09 i 04/13) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 23. sjednici, održanoj dana 17. ožujka 
2017.g. donijelo je 
 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa javnih potreba u području obrazovanja, kulturi, športu,
javnog informiranja, manifestacija i udruga građana općine Okučani za 2016. godinu

I

1. Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Proračunu općine Okučani u 2016.godini 
izdvojeno je 251.359,37 kn, a planirano je 268.000,00 kn.
Sredstva su utrošena za financiranje programa dječjeg vrtića u Okučanima kao ugovorna strana Ustanove Centra 
za predškolski odgoj “Grigor Vitez“ Nova Gradiška. 
Financiranje programa osnovnoškolskog obrazovanja za posebne programe-O.Š.Okučani-planirano 10.000,00 
kn – ostvareno je 6.608,00 kn, a financiranje srednjoškolskog obrazovanja i stipendiranje učenika i studenata - 
planirano je 25.000,00 kn , a ostvareno je 24.000,00 kn, sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 50.000,00, a 
ostvareno je 49.162,50 kn.
Ukupno javne potrebe u području predškolskog odgoja i naobrazbe-planirano je 353.000,00 kn, a ostvareno je 
331.129,87 kn .

 2. � Program javnih potreba u kulturi i javnog informiranja

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih djelatnosti. 
Sredstva za javne potrebe u kulturi iz Proračuna općine Okučani izdvojeno je 
za financiranje matične ustanove u kulture u općini :
- Narodne knjižnice i čitaonice Okučani planirano je 139.000,00 kn , a ostvareno je 121.723,00 kn .
 - � za djelatnost ustanova i udruga u kulturi koje su od interesa za općinu Okučani, djelatnost javnog 
informiranja čije programe, projekte i djelatnosti financira Općina u ukupnom planiranom iznosu 87.000,00 kn, a 
ostvareno u iznosu od 84.550,00 kn , koji su raspoređeni slijedećim korisnicima :

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 1034



 - � KUD "Tkanica" - 30.000,00 ,00 planirano, a ostvareno je 29.600,00 kn
 - � SKD "Prosvjeta" - 8.000,00 kn „ –„ „-„ 6.000,00 kn 
 - � Radio "Bljesak" - 49.000,00 kn „ –„ „-„ �  48.950,00 kn
 Ukupno izvršenje Programa javnih potreba u kulturi i javnom informiranju iznosi – 206.273,00 kn. 
 
 - � Manifestacije u kulturi 
 - � Susreti povratničkih folklornih skupina RH- kulturna manifestacija koja se održala u kolovozu uz 
sufinanciranje Ministarstva kulture, županije Brodsko-posavske, i uz organizaciju općine Okučani i KUD-a 
Tkanica – planirano je 10.000,00 kn, a ostvareno 10.000,00 kn.

Sredstva od 10.000,00 kn Općina Okučani je sufinancirala istu manifestaciju kroz donaciju KUD-u „Tkanica“ . 

Za financiranje ostalih kulturnih programa (investicijsko održavanje objekata kulture, izložbe, predstave, 
izdavačka djelatnost i dr )- planirano je ukupno-5.000,00 kn – a izvršeno je 3.396,83 kn.
Ukupno izvršenje Programa manifestacije u kulturi – 13.396.83 kn
Ostali kulturni programi-planirano-113.000,00 kn – ostvareno -112.000,00 kn .

Za financiranje ostalih kulturnih programa -investicijsko održavanje objekata kulture- kroz javnu potrebu u 
kulturi RH za 2016.g. ugovorom Ministarstva kulture odobrena su sredstva od 100.000,00 kn za projekt 
Srednjovjekovni grad B.Stijena koju je kroz stručni, konzervatorski rad obavio Gradski muzej N.Gradiška kojem 
su i upućena ista sredstva te ugovorom obveza sredstva županije Brodsko-posavske u iznosu od 10.000,00 kn te iz 
proračuna Općine Okučani donirana su sredstva za pokriće dijela troškova po dostavljenom Izvješću od 2.000,00 
kn 

Ukupno Program javnih potreba u kulturi, javnom informiranju te manifestacijama u kulturi ostvaren je u iznosu 
od 331.669,83 kn. 

3. � Program javnih potreba u športu

Programom javnih potreba u športu u Proračunu općine Okučani planirano je u 2016.godini 87.000,00 kn, a 
ostvareno je 81.500,00 kn .
 Financijska sredstva javnih potreba u športu raspodijeljena su :
 - � NK "Psunj-Sokol" - 54.000.00 kn planirano-ostvareno – 54.000,00 kn
 - � ŠRU "Pastrva" – 7.000,00 kn planirano, ostvareno -7.000,00 kn 
 - � Biciklistički klub "Sv.Franjo" Okučani-planirano 4.000,00 kn- ostvareno 3.000,00 kn
 - � Nanbudo klub Okučani -planirano 11.500,00 kn, a ostvareno 11.500,00 kn
 - � Ostale udruge u športu – planirano je 3.500,00 kn, a ostvareno 0,00 kn 
 
Manifestacije u sportu :
 - � Ljetna nogometna liga i program škole nogometa -planirano 7.000,00 kn, ostvareno- 6000,00 kn 
 Ukupno Program javnih potreba u športu ostvaren je u iznosu od 81.500,00 kn .

 4. � Program javnih potreba udruga građana na području općine Okučani i drugih udruga

 - � Hrvatska udruga umirovljenika planirano 7.000,00 kn , ostvareno-7.000,00 kn
 - � Hrvatska udruga "BANJA LUKA"-planirano 4.000,00 kn ostvareno- 4.000,00 kn
 - � Udruga dragovoljaca Domovinskog rata Okučani – planirano 6.500,00 kn , a ostvareno je 6.500,00 kn 
 - � Lovačka udruga „Vepar “ Okučani-planirano 4.000,00 kn, a ostvareno 4.000,00 kn
 - � Ostale udruge-udruge proizašle iz Domovinskog rata i druge udruge od interesa za općinu
 Okučani-planirano- 8.500,00 kn - ostvareno 7.700,00 kn kn
Ukupno Program javnih potreba udruga građana na području općine Okučani ostvaren je od planiranih 30.000,00 
kn u iznosu od 29.200,00 kn.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1035



5. � Program rada vjerskih zajednica na području općine Okučani 

Djelatnost rada vjerskih zajednica financiran u 2016.g. iz proračuna općine Okučani raspoređena su sredstva :
 - � Financiranje Programa župe "Sv.Vid", planirano 17.500,00 kn, ostvareno-17.500,00 kn 
 - � Financiranje programa župe „Sv. Vid“ u Okučanima-kapitalna donacija pri izgradnji  Župnog stana u 
Okučanima, planirano 25.000,00 kn, ostvareno 25.000,00 kn
 - � Financiranje programa SPC Okučani, planirano 2.500,00 kn, a ostvareno 0,00 kn 
 - � Financiranje obnove SPC u Okučanima i D.Rogoljima planirano je 13.000,00 kn, a ostvareno je 13.000,00 
kn 
 
Ukupno Program rada vjerskih zajednica planirano je 58.000,00 kn -ostvareno 55.500,00 kn 

 6. � Manifestacije na području Općine Okučani
 - � Obilježavanje Dana općine Okučani planirano 16. 000,00 kn-ostvareno 15.993,14 kn
- Obilježavanje obljetnice "Bljesak" planirano 20.000,00 kn- ostvareno 16.561,96 kn 
- Obilježavanje Dana mjesnih odbora planirano 13.000,00 kn – ostvareno 12.982,78 kn
- Ostale manifestacije - tradicionalan susret i maraton grada Taszar Mađarska i općine 
- Okučani-planirano 2.000,00 kn- ostvareno- 570,98 kn 
- Ostale manifestacije-Advent u Okučanima-planirano 3000,00 kn-ostvareno 2.145,81 kn
- Obilježavanje pogibije pripadnika postrojbe RISOVI-Kutina, dani udruga i  druge manifestacije od 
značaja za općinu Okučani-planirano- 7.000,00 kn – ostvareno- 6.393,38 kn .
- Dan starijih osoba-planirano 3.000,00 kn, ostvareno 3.000,00 kn i druge manifestacije od  značaja za 
općinu Okučani*planirano 6.500,00 kn, ostvareno-6.090,23 kn

Ukupno Manifestacije na području Općine Okučani-planirano -70.500,00 kn, ostvareno - 63.738,28 kn
 

II

� Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije". 
 
Kl.: 400-06/17-01-03
Ur.br.: 2178/21-01-17- 01 
U Okučanima , 17. ožujka 2017.g. 

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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6.

 Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
10/09, 04/13), Općinsko vijeće na svojoj 23. sjednici održanoj 17. ožujka  2017. g. donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju izvršenja financijskog provođenja Odluke o pravima iz socijalne skrbi na području 
općine Okučani za 2016. g.

I

II

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

Klasa : 400-06/17-01/04

Urbroj: 2178/21-02-17-01

Okučani, 17. ožujka 2017.g.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

Plan za 2016.g. Ostvareno Indeks

1. Jednokratne novčane pomoći 45.000,00 43.000,00 95,55

2. Pomoć za novorođeno dijete 30.000,00 20.000,00 66,66

3. Sufinanciranje školske kuhinje 15.000,00 10.515,00 70,10

4.Podmirenje troškova stanovanja 10.000,00 5.300,00 53,00

5.Ost.naknade i pomoći iz Programa soc.skrbi5.000,00 3.200,00 64,00

soc.skrbi        

6.Sufinanciranje Crvenog Križa 16.000,00 15.000,00 93,75

soc.skrbi

                 UKUPNO:                                      121.000,00 97.015,00 80.18
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7.

 Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 10/09 i 
04/13) Općinsko vijeće na svojoj 23. sjednici održanoj 17. ožujka 2017.godine donijelo je 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu

Članak 1.

 Proračunom općine Okučani za 2016.godinu planirana su sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 
332.000,00 kn  koja su ostvarena u 2016.godini u iznosu od 329.387,29 kn.

Članak 2.

 Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.godinu u cijelosti su utrošena za izgradnju 
kapitalne infrastrukture u općini Okučani u 2016. godini temeljem Programa gradnje objekata komunalne 
infrastrukture.

Članak 3. 

 Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KlASA:  400-06/17-01-05
Ur.broj: 2178/21-01-17-01 
Okučani, 17.ožujak 2017. godine
  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac v.r.
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8.

 Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 10/09 i 
04/13) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 23. sjednici održanoj 17. ožujka 2017. godine donijelo je

IZVJEŠĆE  

o izvršenju 
Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito

 izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu

Članak 1.

Proračunom općine Okučani za 2016. godinu prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada uz prostoru planirao  se u iznosu od 30.000,00 kn koji je ostvaren u iznosu od 26.414,89 kn .

Članak 2.

Programom utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru sredstva su utrošena 
za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti naselja Okučani, odnosno za dio financiranja asfaltiranja i uređenja 
ulice „Bljesak“ u Okučanima, sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2016.godinu.

Članak 3. 

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom  vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KlASA:  400-06/17-01-06
Ur.broj: 2178/21-01-17- 01
Okučani, 17. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac v.r.
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9.

� Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije„ 10/09 i 
04/13) Općinsko vijeće na svojoj 23. sjednici održanoj 17.  ožujka 2017.godine donijelo je 

IZVJEŠĆE

o izvršenju
Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja

 na području općine Okučani za 2016. g.

Članak 1.

Proračunom općine Okučani za provedbu Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na 
području općine Okučani za 2016. godinu planirana su sredstva u i iznosu od 137.000,00 kn za slijedeće aktivnosti 
:
DVD Okučani- planirano- 115.000,00 kn – ostvareno – 111.000,00 kn 
Civilna zaštita- planirano- 17.000,00 kn- ostvareno – 16.650,00 kn
Sufinanciranje Gorske službe spašavanja – planirano 5.000,00 kn- ostvareno – 5.000,00 kn
Ukupno utrošena sredstva za provedbu Programa iznose 132.650,00 kn

Članak 2. 

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom  vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa:  400-06/17-01-07
Ur.broj: 2178/21-01-17-01
Okučani, 17. ožujak 2017. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac v.r.
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10.

 Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 10/09 i 
04/13) Općinsko vijeće na svojoj 23. sjednici održanoj 17. ožujka 2017.godine donijelo je 

IZVJEŠĆE

o izvršenju
Programa organiziranja javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi općine 

Okučani za 2016. godinu

Članak 1.

U Proračunu općine Okučani za provedbu Programa organiziranja javnih potreba u području dodatnih 
usluga u zdravstvu i preventivi općine Okučani za 2016. godinu za aktivnost : 
Poslovi deratizacije i dezinsekcije planirano je 67.000,00 kn, a ostvareno je 65.250,00 kn. 

Članak 2. 

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom  vjesniku Brodsko-posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KlASA:  400-06/17-01-08
Ur.broj: 2178/21-01-17-01 
Okučani, 17.ožujak 2017. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac v.r.
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11.

 Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani “Službeni vjesnik Brodsko-posavke županije” 
br. 10/09. i 04/13. ) i 39. Poslovnika Općisnkog vijeća   ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije br. 16/09. i 16/13.) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 23. sjednici održanoj 17. 
ožujka  2017. godine,  donijelo je

� Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju Izvješća Komisije za redovni popis
imovine općine Okučani za 2016. god.

I.

� Usvaja se Izvješće  Komisije za redovni popis  imovine općine Okučani sa stanjem na dan 31. 
prosinca 2016.  godine.

II.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije”.

� OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa: 021-05/17-10-03
Urbr: 2178/21-01-17-01
Okučani, 17 . ožujka  2017. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik

Ivica Pivac, v.r.
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12.

 Na temelju članka 9., 14., 41. i 58.  Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15.) i članka čl. 34 Statuta 
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.10/09 i 04/13.) Općinsko vijeće općine 
Okučani na svojoj 23. sjednici, održanoj dana 17  . ožujka 2017. godine, donijelo je 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke ugostiteljskoj djelatnosti na području općine okučani

Članak 1.

� U Odluci  o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 04/16.)  u članku  2, u stavku 4 iza riječi "sata" stavlja se . (točka) i dodaje se slijedeći 
stavak koji  glasi: "Ugostiteljski objekti iz skupine "Restorani" i skupine "Barovi" mogu poslovati do 02,00 sata 
iza ponoći: petkom, subotom, dane uoči blagdana i blagdanom ako iza njega ne slijedi  radni dan.
             Dosadašnji stavak 5 postaje stavak 6."

Članak 2.
 
� Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u "Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
       

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 335-01-/17-01 
Ur.broj: 2178/21-01-17- 01
Okučani, 17. ožujka 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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13.

IZVJEŠĆE 

načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu

1. UVOD

Naziv jedinice lokalne samouprave: Općina Okučani

Adresa: Trg Dr. Franje Tuđmana 1, Okučani, ŽupanijaBrodsko-posavska

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

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

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

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

naselja. 

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

3.447 stanovnika. 

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

Naselje Broj stanovnika Broj kućanstava 

Benkovac 120 45 

Bijela Stijena 30 17 

Bobare 16 13 

Bodegraj 392 145 

Cage 426 140 

Čaprginci 3 4 

Čovac 139 65 

Donji Rogolji 40 13 

Gornji Rogolji 26 10 

Lađevac 269 99 

Lještani 19 6 

Okučani 1598 582 

Šagovina Mašićka 7 7 

Širinci 2 1 

Trnakovac 126 40 

Vrbovljani 230 111 

Žuberkovac 4 5 

UKUPNO 3447 1303 

	
Izvor: Državni zavod za statistiku, 2011.
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Na području općine Okučani djeluje komunalno poduzeće Sloboština d.o.o., u vlasništvu općine Okučani, koje 
vrši javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.
Na području općine Okučani nema odlagališta otpada.
Općina Okučani donijela je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2006. – 2013. godine, objavljen u 
Službenom vjesniku Brodsko posavske županije br. 9/2006.
U tijeku je izrada novog Plana gospodenja otpadom, koji će biti usklađen s odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022.

2. OBAVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj suočavaju se sa stalnim porastom pravnih obveza i 
operativnih zadataka vezanih za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. 
Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), jedinica lokalne samouprave dužna 
je na svom području osigurati:

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

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

· sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te 
uklanjanje tako odbačenog otpada,

· provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

· donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom JLS

· provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i

· mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada
Jedinica lokalne samouprave dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno 
propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu navedenih obveza na kvalitetan, postojan i ekonomski 
učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri 
tom javnost rada.

Općina Okučani ispunjava sve gore navedene obveze, propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA općine OKUČANI

Prostorni plan uređenja općine Okučani objavljen je u Službenom vjesniku Brodsko posavske županije br. 02/03, 
a Izmjene i dopune PPUO Okučani objavljene su u Službenom vjesniku Brodsko posavske županije br. 03/09.
Općinsko vijeće općine Okučani donijelo je dana 4.8.2016. godine Odluku o određivanju lokacije reciklažnog 
dvorišta za područje općine Okučani na području k.o. Okučani, kčbr 817, na području Proizvodno poslovne zone 
Okučani; te će ista biti uvrštena u dokumente prostornog uređenja prilikom sljedećih izmjena i dopuna.

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM općine OKUČANI

Općina Okučani donijela je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2006. – 2013. godine, objavljen u 
Službenom vjesniku Brodsko posavske županije br. 9/2006.
Općina Okučani je tijekom 2013. godine  zbog isteka razdoblja za koje je donesen, izradila novi Plan 
gospodarenja otpadom za razdoblje od osam godina, odnosno od 2013. do 2021. Plan je sastavljen u lipnju 2013. 
na temelju odredbi Zakona o otpadu, a usvojilo ga je Općinsko vijeće 4. rujna 2013. godine, te je objavljen u 
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Službenom vjesniku Brodsko posavske županije br. 16/2013. S obzirom da je u srpnju 2013. godine stupio na 
snagu Zakon o održivom gospodarenju otpadom, koji propisuje drugačiji sadržaj i postupak usvajanja planova 
jedinica lokalne samouprave u odnosu na Zakon o otpadu, usvojeni plan nije važeći. 
Općina Okučani tada je pristupila izradi novog Plana gospodarenja otpadom. Prije usvajanja Plana, isti je 
sukladno zakonskim odredbama upućen na prethodnu suglasnost upravnom tijelu jedinice područne samouprave 
nadležnom za poslove zaštite okoliša. Međutim, s obzirom da je Plan gospodarenja otpadom RH istekao, 
nadležno tijelo nije bilo u mogućnosti izdati prethodnu suglasnost. 
Kako je tijekom siječnja 2017. godine Vlada RH usvojila Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 
2022., Općina Okučani je pristupila usklađenju Plana gospodarenja otpadom općine Okučani sa Planom 
gospodarenja otpadom RH.

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU 
OPĆINE OKUČANI, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Na području općine Okučani provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 
komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada kojeg provodi komunalno poduzeće Sloboština d.o.o. 
iz Okučana. Prikupljeni komunalni otpad se zbrinjava na odlagalištu komunalnog otpada Šagulje-Ivik na 
području Grada Nove Gradiške.
Na području općine se iz kućanstava prikuplja isključivo mješoviti komunalni otpad, bez izdvajanja korisnih i/ili 
štetnih otpadnih tvari. Biorazgradivi otpad se prikuplja zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Sakupljanje 
otpada u Općini Okučani za kućanstva je organizirano putem posuda volumena 120 l, a organiziranim odvozom 
otpada obuhvaćena su sva kućanstva na području općine. Također, 10 kontejnera za odlaganje miješanog 
komunalnog otpada zapremnine 1100 l raspoređeno je registriranim poslovnim subjektima na području općine, a 
4 kontejnera su postavljena na mjesnim grobljima. Krupni (glomazni) komunalni otpad građani o vlastitom 
trošku odvoze na odlagalište Šagulje-Ivik.
Uspostavljen je sustav odvojenog sakupljanja otpada te se mjere odvojenog sakupljanja otpada provode putem 16 
zelenih otoka. Na svim zelenim otocima postavljeni su spremnici za najzastupljenije vrste otpada: staklo, papir i 
PET ambalažu, a na pojedinim lokacijama su također postavljeni i spremnici za najlon, baterije, lijekove i tekstil. 

Tablica: Lokacije zelenih otoka na području općine Okučani

Naselje Okučani Ul. Alojzija Stepinca   

Ul. Alojzija Stepinca  (kod Doma zdravlja)  

Ul. Ante Starčevića  

Ul. Ante Starčevića (kod zgrade br. 3)  

Ul. Ante Starčevića (kod Osnovne škole Okučani)  

Ul. Viktorijin prilaz (ispred zgrade)  

Ul. Grigora Viteza (ispred vrtića)  

Ul. Grigora Viteza (ispred nogometnog igrališta) 

Ul. Stjepana Radića križanje sa ul. Kralja Tomislava  

Trg dr. Franje Tuđmana  

Naselje Cage kod doma 

Naselje Trnakovac u središtu naselja 

Naselje Rogolji u središtu naselja 

Naselje Čovac kod doma 

Naselje Vrbovljani kod doma 

Naselje Benkovac u središtu naselja 

	Izvor podataka: Sloboština d.o.o.
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Prikupljeni papir i karton predaje se na obradu poduzeću Unijapapir dd, dok se otpadno staklo predaje na obradu 
poduzeću Unija Nova d.o.o. 
U cilju unapređenja sustava gospodarenja otpadom, Općina Okučani započela je s provedbom projekta izgradnje 
reciklažnog dvorišta te je Općinsko vijeće općine Okučani donijelo je dana 4.8.2016. Odluku o određivanju 
lokacije reciklažnog dvorišta za područje općine Okučani. Općina Okučani planira tijekom 2017. godine uz 
sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pristupiti izradi projektne i tehničke 
dokumentacije nužne za izgradnju reciklažnog dvorišta.
Na području općine Okučani ne planira se izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad, već stanovništvo isti 
o svom trošku odvozi i odlaže na odlagalištu Šagulje-Ivik.
Za zbrinjavanje organskog otpada javnim su ustanovama dani na korištenje komposteri te su korisnici educirani o 
korištenju istih, a obrađeni organski otpad koriste za vlastite potrebe. Na području općine na javnim površinama 
raspoređeno je i 10 posuda volumena 240 l za biootpad putem kojih se prikuplja otpad kojeg komunalno poduzeće 
kompostira i koristi za vlastite potrebe. S obzirom da je područje općine Okučani ruralno područje te većina 
stanovnika raspolaže okućnicama i vrtovima, isti su putem letaka educirani o mogućnostima izgradnje 
kompostišta u  vlastitom kućanstvu.
Uspostavljen je sustav edukacije građana koji se provodi putem letaka, povremenih predavanja te putem oglasa na 
lokalnoj radio postaji.
Ocjena postojećeg stanja gospodarenja na području općine Okučani može se okarakterizirati na sljedeći način:

· potrebno je u većoj mjeri provoditi mjere sprječavanja nastanka otpada na mjestu nastanka s 
ciljem značajnijeg smanjenja količina prikupljenog otpada

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

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

· lokacije odbačenog otpada se kontinuirano saniraju

· odlaganje komunalnog otpada obavlja se na postojećem odlagalištu Šagulje Ivik koje je u fazi 
sanacije sve do uspostave Centra za gospodarenje otpadom na istoj lokaciji

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 
SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE 
OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI
Na području općine Okučani provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog 
otpada kojeg provodi komunalno poduzeće Sloboština d.o.o. iz Okučana. 
Sakupljanje otpada u Općini Okučani za kućanstva je organizirano putem posuda volumena 120 l. Sva kućanstva 
na području općine su obuhvaćena organiziranim odvozom otpada. Sakupljanje, odnosno odvoz otpada po 
naseljima u općini Okučani se obavlja jednom tjedno po utvrđenom rasporedu. 
Odvojeno sakupljeni otpad prikuplja se putem sustava zelenih otoka.
Na području općine Okučani tijekom 2016. godine prikupljene su sljedeće količine otpada, po vrstama, kako 
slijedi:
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Tvrtka ili naziv Područje 

s kojeg je 

otpad 

skupljen 

Broj 

stanovnika 

obuhvaćen 

skupljanjem 

Ključni broj 

otpada 

Naziv otpada Ukupno 

sakupljeno u 

tonama 

Sloboština 

d.o.o. 

Općina 

Okučani 
3447 

20 03 01 miješani komunalni 

otpad 

404,60 

Unijapapir dd 20 01 01 otpadni papir i 

karton 

3,59 

Unija nova 

d.o.o. 

20 01 02 otpadno staklo 5,10 

- 20 01 39 otpadna plastika nema podataka 

- 20 03 07 miješani glomazni 

otpad 

nema podataka 

	Izvor podataka: Sloboština d.o.o.

Količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada se kontinuirano smanjuju, što je vidljivo iz priloženog 

grafikona:

Izvor podataka: Sloboština d.o.o.

Podaci o odvojeno sakupljenom otpadu dostupni su za papir i staklo. Udio odvojeno prikupljenog otpada se kreće 

oko 2% što je nezadovoljavajuće te je potrebno intenzivirati aktivnosti edukacije stanovništva vezano za odvojeno 

prikupljanje otpada.

Na području općine Okučani nema odlagališta otpada.
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7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 

GOSPODARENJE OTPADOM, TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I 

LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

7.1. PODACI O ODLAGALIŠTU

Na području općine Okučani ne postoji odlagalište otpada te se otpad s područja općine odlaže na odlagalištu 

komunalnog otpada Šagulje-Ivik na području grada Nova Gradiška. 

7.2. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

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

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

nepropisnog odbacivanja otpada koje se provode na području općine Okučani obuhvaćaju:

· uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,

· uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,

· provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja 

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

postojanje odbačenog otpada,

· druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave

Navedene mjere se kontinuirano provode od strane komunalnog poduzeća Sloboština d.o.o., što je rezultiralo 

smanjenjem količine neadekvatno odloženog otpada. 
Tijekom 2016. godine na području	općine Okučani evidentirane su dvije manje lokacije odbačenog otpada koje 
su sanirane. 

R.br. Naziv ukonjenog

odlagališta, lokacija 

Procijenjena 

količina otpada 

u m3 

Površina m2 Najzastupljenije 

vrste odbačenog 

otpada 

Divlje 

odlagalište 

uklonjeno 

DA/NE 

1. Bijela stijena na 

odmorištu uz cestu 

0,5 100 najlon, plastika, 

staklo 

DA 

2. Cage uz korito rijeke 

Sloboštine 

0,3 120 najlon, plastika, 

staklo, tekstil 

DA 

	
Izvor podataka: Sloboština d.o.o.
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Saniranje lokacija odbačenog otpada je obavljeno u okviru redovitih djelatnosti komunalnog poduzeća Sloboština 

d.o.o., te u suradnji sa lokalnim stanovništvom povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje.

Naziv uklonjenog 

divljeg odlagališta/ 

lokacija 

Troškovi 

uklanjanja otpada 

u kunama 

Financiranje 

iz proračuna 

JLS 

Financiranje 

iz sredstava 

FZOEU 

Drugi način financiranja 

Bijela stijena na 

odmorištu uz cestu 

0,00 0,00 0,00 Odlagalište uklonili 

djelatnici Soboštine d.o.o 

u okviru redovnih 

aktivnosti 

Cage uz korito 

rijeke Sloboštine 

0,00 0,00 0,00 Odlagalište uklonili 

djelatnici Soboštine d.o.o i 

građani u okviru 

obilježavanja Dana 

planeta Zemlje 

	
Izvor podataka: Sloboština d.o.o.

Na području općine Okučani, a prema podacima komunalnog poduzeća Sloboština d.o.o., nema registriranih 

lokacija odbačenog otpada. 

8. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA 

NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE 

PRIKUPLJANJA OTPADA

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom temelji se na hijerarhijskom konceptu Izbjegavanje – Vrjednovanje 

(oporaba) – Odlaganje (IVO).

Izbjegavanje nastajanja otpada je najpovoljnija metoda za rješavanje problema otpada te s drugim mjerama za 

smanjivanje nastajanja otpada čini najvažniju kariku u sustavu gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. U tom 

smislu, prevencija nastajanja otpada i mjere za smanjivanje nastajanja otpada se odnose na procese ili mjesta 

nastajanja otpada u svim područjima djelovanja, a podrazumijevaju odgovarajuće postupke, odnosno promjene u 

proizvodnim ili uporabnim procesima u svrhu smanjivanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima.

Uzrok velikog broja problema u gospodarenju otpadom leži i u nedovoljnom znanju i informiranost o 

problematici otpada. Odgoj i obrazovanje za okoliš nezaobilazan je segment svakoga integriranog sustava 

gospodarenja otpadom. Za efikasnu provedbu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom jedan od važnih faktora 

je edukacija stanovništva o gospodarenju otpadom i provedbi primarne reciklaže. 

Komunalno društvo Sloboština d.o.o. informira stanovništvo putem informativnih publikacija o gospodarenju 

otpadom, odnosno letaka koji se dostavljaju uz mjesečne račune za uslugu odvoza otpadom, a tijekom 2016. 

godine provedene su i edukacije stanovništva te edukacije učenicima osnovne škole. Za ovu svrhu utrošeno je 

2.000,00 kn (sredstva komunalnog poduzeća Soboština d.o.o.) za izradu letaka te emitiranje oglasa na lokalnoj 

radio postaji.

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

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

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

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

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

Općini Okučani uputi zahtjev za suglasnost za provedbu akcije prikupljanja otpada, Jedinstveni upravni odjel će 
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provesti sve aktivnosti predviđene čl. 40. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te je u tom smislu 

omogućena provedba akcija prikupljanja otpada.

9. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 

KATEGORIJAMA OTPADA

U postupcima gospodarenja otpadom na području općine Okučani primjenjuju se sljedeće opće mjere:

· organizirano sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području općine

· odvojeno prikupljanje pojedinih tokova otpada čime se osigurava ponovna uporaba, recikliranje 

ili oporaba odvojeno prikupljenog otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada 

koji se zbrinjava na odlagalištu otpada

· zbrinjavanje prikupljenog komunalnog otpada na postojećem odlagalištu otpada Šagulje-Ivik na 

području Grada Nova Gradiška za koje je u tijeku sanacija, sve do otvaranja županijskog centra za 

gospodarenje otpadom

· kontinuirano pražnjenje sabirnih mjesta (zelenih otoka) u svim naseljima općine Okučani te po 

potrebi nabava dodatnih spremnika za određene vrste otpada
Mjere za gospodarenje komponentama opasnog otpada koje se provode na području općine Okučani su sljedeće:

· poticanje mogućnosti prikupljanja opasnog otpada i na drugim lokacijima (npr. lijekovi u 

ljekarnama, otpadne baterije u trgovinama i slično) 

· predaja prikupljenih komponenti opasnog otpada ovlaštenim pravnim osobama na konačno 

zbrinjavanje

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

· priprema projekta izgradnje reciklažnog dvorišta gdje će građani imati mogućnost privremenog 

skladištenja sljedećih vrsta otpada koji spadaju u kategoriju posebnog otpada: biootpad, otpadni 

tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, 

otpadna vozila i građevinski otpad.

10. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG 

KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, 

METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA

Mjere za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koje se provode na 

području općine Okučani su sljedeće:

· osiguranje minimalnog standarda prikupljanja komunalnog otpada jednaput tjedno na području 

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

· unapređenje postojećeg sustava gospodarenja biootpadom – po potrebi nabava dodatnih 

kompostera i spremnika za biootpad, poticanje i educiranje stanovništva o mogućnostima 

kompostiranja na razini kućanstva

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

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

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

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

gospodarenje tim otpadom u skladu s odredbama Zakona. Otpad se treba odvojeno sakupljati kad je to prikladno i 

izvedivo uzevši u obzir tehničke, okolišne i ekonomske uvjete. Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, 

metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada koje se provode na području općine 

Okučani su sljedeće:
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· priprema projekta izgradnje reciklažnog dvorišta gdje će se između ostalog prikupljati i metal, 

papir, staklo i plastika te krupni komunalni otpad, a prikupljene kategorije otpada će se skladištiti 

odvojeno u odgovarajućim spremnicima. 

· po potrebi postavljanje dodatnog broja i vrste spremnika za odvojeno sakupljanje 

problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila na zelenim otocima

· predaja odvojeno sakupljenog otpada privrednim subjektima ovlaštenima za oporabu pojedine 

kategorije otpada.

Prema podacima komunalnog poduzeća Sloboština d.o.o., tijekom 2016. godine na području općine Okučani 

odvojeno je prikupljeno 3,59 t otpadnog papira i kartona te 5,10 t otpadnog stakla.

11. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, 

IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA 

OTPADOM

Tijekom 2016. godine provedeni su sljedeći projekti iz gospodarenja otpadom na području općine Okučani:

R.br. Naziv provodenog 

projekta 

Utrošena 

financijska 

sredstva 

Izvor financijskih 

sredstava 

Napomena 

1. Unapređenje sustava 

zelenih otoka 

1.000,00 kn 

 
11.250,00 kn 

Sloboština d.o.o. 

 
Općina Okučani 

 

Izrada tabli postavljenih na 

zelenim otocima 

Troškovi odvoza staklene 
ambalaže sa zelenih otoka 

2. Mjere izobrazno 

informativnih 

aktivnosti 

2.000,00 kn Sloboština d.o.o. 

 

Troškovi oglašavanja na radiju 

Bljesak i izrade letaka za 

građane 

3. Sanacija lokacija 

odbačenog otpada 

0,00 kn - U okviru redovnih djelatnosti 

Sloboštine d.o.o. 
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12. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Od aktivnosti predviđenih Planom gospodarenja otpadom općine Okučani za 2016. godinu provedeno je sljedeće:

13. ZAKLJUČAK

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

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

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

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

gospodarenja otpadom.

Tijekom 2017. godine Općina Okučani će uložiti dodatne napore u provođenju zadanih ciljeva, kako bi se u 

budućem razdoblju potpunosti implementirao program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispunile 

zakonske odredbe.

Općina Okučani

načelnik

Aca Vidaković, v.r.

R.br. Predviđeno PGO 

za 2016. 

Razdoblje 

provedbe 

Izvršeno (da/ne/djelomično) 

1. Izgradnja 

reciklažnog 

dvorišta 

2016.-2018. djelomično 

Općina je započela s pripremom projekta te je Općinsko 

vijeće donijelo Odluku o određivanju lokacije reciklažnog 

dvorišta. Općina Okučani planira uz sufinanciranje Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pristupiti izradi 

projektne i tehničke dokumentacije nužne za izgradnju 

reciklažnog dvorišta. 

2. Unapređenje 

sustava zelenih 

otoka 

2015.- da 

Sustav zelenih otoka se kontinuirano unapređuje te je tijekom 

2016. godine uređen plato i postavljen zeleni otok (nabavljen 

tijekom 2015. godine) na području naselja Benkovac, te su 

izrađene i postavljene table na zelenim otocima. 

3. Unapređenje 

sustava 

odvojenog 

prikupljanja 

biorazgradivog 

komunalnog 

otpada 

2015.- da 

Sustav odvojenog prikupljanja biorazgradivog komunalnog 

otpada se kontinuirano unapređuje (poticanje kompostiranja 

na razini kućanstva, organiziranje prigodnih akcija 

prikupljanja biootpada -božićna drvca, otpalo  jesensko lišće, 

proljetna i zimska rezidba). 

4. Nabava 

komunalnog 

vozila 

2015.-2016. da 

Realizirano tijekom 2015. godine 

5. Mjere izobrazno 

informativnih 

aktivnosti 

2015.- da 

Mjere izobrazno informativnih aktivnosti se kontinuirano 

provode. 

6. Sanacija lokacija 

odbačenog otpada 

2015.-2017. da 

Provedene su akcije čišćenja dva manja odlagališta, te prema 

dostupnim podacima na području općine trenutno nema 

divljih odlagališta otpada. 
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14.

 Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
10/09 i 4/13), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 23. sjednici održanoj 17. ožujka 2017. godine donijelo 
je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu

I

 Usvaja se Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu.

II.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

Klasa : 021-05/17-01-04

Urbroj: 2178/21-01-17-01

Okučani, 17. ožujka 2017. godine

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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15.

 � Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
br. 10/09. i 4/23 i članka 39. Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije br. 16/09 i 16/13), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 23. sjednici održanoj  17. 
ožujka 2017. godine donijelo je

PROGRAM RADA 

Općinskog vijeća općine Okučani
za 2017. godinu

I

� Ovim Programom rada utvrđuju se zadaci o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednicama 
Općinskog vijeća općine Okučani u tijeku 2017. godine određuju se nositelji izradbe materijala i ovlašteni 
predlagatelj akata.
� Temelj za rad i djelovanje Općinskog vijeća čine poslovi i zadaci koji proizlaze iz odredaba Ustava 
Republike Hrvatske, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o određivanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave, Statuta općine Okučani i drugih propisa kojima 
se obavljanje određenih poslova stavlja u nadležnost jedinice lokalne samouprave.

II

� Općinsko vijeće općine Okučani će tijekom 2017. godine održati  osim konstituirajuće sjednica  i 
svečanu sjednicu u povodu Dana općine još najmanje 4, na kojima će raspravljati o prijedlozima Općinskog 
načelnika i drugih predlagača, a koje će pribaviti:

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – ODSJEK ZA POSLOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA I NAČELNIKA 

- Donošenje akata od važnosti za društveni i politički život općine Okučani
- Donošenje zakonske regulative kojom se propisuje status djelatnika jedinica lokalne samouprave postojeće 

akte uskladiti zakonskim rješenjima

NOSITELJ IZRADBE: - Ured načelnika

ROK IZRADBE: - siječanj – prosinac 2017. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAĆENJE PROSTORNOG 
PLANIRANJA I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

- Rješavanje problema otpada s prijedlogom mjera za postupanje s komunalnim otpadom
- Vođenje brige oko prostornog uređenja i zaštite okoliša 
- Donijeti Program održavanja komunalne infrastrukture  u 2018. godine
- Izmjena Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2017. godine
- Izrada Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2018. godine
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- Izmjena Plan nabave za 2017. god.
- Izrada Plan nabave za 2018. god.
- Izrada Rješenja o komunalnom doprinosu,
- Izrada Rješenja o naknadi  za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru,
- Izrada tablica sklopljenih ugovora i njeno ažuriranje,
- Izrada Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njegovo ažuriranje,
- Donošenje akata vezanih za raspolaganje poljoprivrednim zamljištem u vlasništvu RH i općine Okučani za 

2017. godini

Provođenje Programa poticaja i razvoja gospodarstva na području općine Okučani kao podloge za budući 
gospodarski razvoj uvažavajući i postojeće resurse i to u smjeru:
- proizvodno poduzetništvo
- poljoprivredna djelatnost
- uslužne djelatnosti
- sklapanje Ugovora o davanju u najam poslovnih prostora
- prodaja općinskog zemljišta u znak poticaja poduzetnicima u poslovno-proizvodnoj zoni Okučani
- pružanje osnovnih godetskih i prostorno-planskih usluga građanima
- pratiti dovršetak gradnje športsko-rekreacijskog centra
- nominacija projekata Europskim Fondovima, Svjetskoj banci, FZR, Hrvatskim vodama i drugim fondovima
- suradnju s Min. regionalnog razvoja i EU fondova, te Upravom za prognanike i povratnike u svezi stambenog 

zbrinjavanja stanovnika općine
- katastarsko uređenje državnog poljoprivrednog zemljišta po Programu raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području općine 
- provođenje Javnog natječaja za zakup i prodaju općinskog zemljišta  
- suradnja s Državnim uredom za gospodarstvo u provođenju poticaja u poljoprivredi
- Sudjelovanje u Povjerenstvu zaključivanje Ugovora o prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH

NOSITELJ IZRADBE: Odsjek za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša
Rok izradbe: siječnja – prosinac 2017. godine 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – ODSJEK ZA FINANCIJE
I RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENE POSLOVE

- Razmatranje izvješća o izvršenju Proračuna općine Okučani siječanj-prosinac 2016. godine
- Razmatranje izvješća o izvršenju proračuna općine Okučani siječanj – lipanj 2017. godine
- Razmatranje Odluka o izmjeni Odluka o proračunu općine Okučani za 2017. godinu (rebalans)
- Razmatranje i donošenje Odluke o proračunu općine Okučani za 2018. godinu

NOSITELJ IZRADBE: Odsjek za financije i računovodstveno-knjigovodstvene poslove

ROK IZRADBE: lipanj i prosinac 2017. godine

� JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – ODSJEK ZA POSLOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA I NAČELNIKA

Vođenje brige oko poboljšanja uvjeta zdravstvene zaštite na području općine Okučani
- Razmatranje informacija:
- O radu radio postaje “Bljesak”
- O radu svih udruga registriranih na području općine Okučani u skladu sa Zakonom o udrugama koje se 

financiraju iz proračuna općine Okučani
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- O radu humanitarnih udruga koje djeluju na području općine Okučani
- O školstvu i općini Okučani
- O radu Narodne knjižnice i čitaonice u Okučanima
- Donijeti Program socijalnih potreba općine Okučani za 2016. godine
- Donijeti Odluku o pravima iz socijalne skrbi
- Donijeti Odluku o usvajanju financijskog plana za provođenje Odluke o pravima iz socijalne skrbi za 2016. 

godine

NOSITELJ IZRADBE: Odsjek za društvene djelatnosti i odsjek za prostorno uređenje, stambeno komunalne 
poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša

ROK IZRADBE: prosinac 2017. godine

� III

� Pored materijala utvrđenih ovim Programom, Općinsko vijeće općine Okučani će razmatrati i druga 
pitanja od važnosti za općinu Okučani koja budu posebnim zakonom stavljena u djelokrug općine kao i druga  
tekuća pitanja utvrđena Statutom općine koja predlažu radna tijela Općinskog vijeća, općinski načelnik i građani.

� IV

� Materijale i akte za sjednicu Općinskog vijeća predlagatelji su dužni dostaviti predsjedniku Općinskog 
vijeća najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice.

� V

� Materijali za sjednicu Općinskog vijeća moraju biti izrađeni tako da održavaju stvarno stanje i da sadrže 
stručne ocjene tog stanja.
� Svaki materijal mora sadržavati i prijedloge mjera koje treba poduzeti Općinsko vijeće, općinski načelnik 
i Jedinstveni upravni odjel općine Okučani.

� VI

� Ovaj Program rada objavit će se na oglasnoj ploči općine Okučani.

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

� KLASA: 055-01/01-17-01
URBR: 2178/21-01-17-01
Okučani, 17 . ožujka 2017. godine� � � �        � � �        

Općinsko vijeće
Predsjednik

Ivica Pivac, v.r.
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16.

 � Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br. 16/09. i 16/13.) Općinsko vijeće općine Okučani na 23. sjednici održanoj 17. 
ožujka  2017. godine donijelo je

PROGRAM 

socijalnih  potreba općine Okučani 
za 2017. godinu

1. UVODNE NAPOMENE

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je dužan 
uzdržavati.
� Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno 
ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one same ili iz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog 
nepovoljnih osbnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Takve su osobe u stanju socijalne potrebe i mogu 
biti korisnici socijalne skrbi.
� Općina Okučani u okviru svog samoupravnog djelokruga, među ostalim, osigurava lokalne potrebe 
stanovnika u oblasti socijalne skrbi. Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi  
osigurava i Republika Hrvatska, koja svoju djelatnost u toj oblasti obavlja putem Centra za socijalnu skrb i drugih 
ustanova.
� Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, općina u svom proračunu za potrebe socijalne skrbi 
osigurati sredstva u visini najmanje 5% svojih prihoda, kojima osiguravaju pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja, kao i za ostvarivanje prava utvrđenih propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći.
� Vrste pomoći, te uvjete i način njihova ostvarivanja propisuje Općinsko vijeće općine Okučani Odlukom 
o pravima iz socijalne skrbi.
� Cilj Programa socijalne zaštite jest sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći osobama u stanju 
socijalne potrebe na području općine Okučani, kako bi se kroz Proračun osigurala potrebna sredstva i odlukom 
odredili korisnici i prava po osnovi socijalne skrbi.

2. OSNOVNI PODACI O POSTOJEĆEM STANJU

Prema popisu pučanstva iz 2011.godine na području općine Okučani u 17 naselja živi ukupno 3447 
stanovnika u 1303 obiteljske kuće, što predstavlja 2,17% od ukupnog broja Brodsko-posavske županije, odnosno 
0,08% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske. Gustoća naseljenosti u Okučanima je 22 stanovnika/km2. Hrvata 
je 2.655 ili 77,02%,, Srba 716 ili 20,77%, a uz njih žive Albanci, Bošnjaci, Česi, Talijani, Mađari, Makedonci, 
Poljaci, Romi, Slovenci, Ukrajinci. Njih 9 se izjasnilo u smislu vjerske pripadnosti, a 28 ih se uopće nije izjasnilo.
� Glede religiozned pripadnosti kao katolici su se 2011. godine izjasnili 2.627 ili 76,21%, pravoslavci 728 
ili 21,12%, a ima protestanata, agnostika i skeptika, Muslimana i ostalih kršćana.
� Kao maternji  jezik hrvatski koristi 3.316 ili 96% stanovnika, srpski 51 ili 1,48% hrvatskosrpski 18, 
srpskohrvatski 24, bosanski 7. albanski 7, romski 4 itd.�
� Veći je broj, posebice samačkih domaćinstava, starije životne dobi. U pojedinim, posebice manjim 
naseljima, prevladava stanovništvo starije životne dobi, što u pravilu znači i stanovništvo u prosjeku s razmjerno 
niskim primanjima (mirovine).  
                                                                
� Radno aktivno stanovništvo zaposleno je pretežito u gradu Nova Gradiška s obzirom na to da na samom 
području općine Okučani nema značajnih gospodarskih kapaciteta. Prisutna je dnevna migracija prema gradu 
Nova Gradiška, ne samo vezano za rad već i glede srednjoškolskog obrazovanja, te zadovoljavanja zdravstvenih, 
kulturnih i drugih potreba stanovništva koje sudjeluje u dnevnoj migraciji zborg nedovljne pokrivenosti područja 
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javnim prijevozom, s jedne strane te zbog stvorenih navika korištenja osobnog prijevoza s druge strane. Može se 
ustvrditi da javni prijevoz u najvećoj mjeri koriste osobe koje to moraju, znači osobe slabijeg imovnog stanja, te 
učenici i starije osobe.
                                                         
� Znatan dio stanovništva dopunski privređuje baveći se poljoprivredom, uglavnom za vlastite potrebe.
          Nezaposlenost na području općine Okučani kreće se oko 650 nezaposlenih osoba evidentiranih kod Zavoda 
za zapošljavanje. 

Putem Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški pojedine oblike socijalne pomoći  na području općine 
Okučani ima oko 300 obitelji  kojima su zajamčene minimalne naknade.

3.� OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI

   � 1. Općina Okučani će u tijeku 2017. godine podmirivati troškova djece u ustanovama za 
predškolski odgoj

1. Djece s teškoćama u razvoju 50% 
2. Drugo upisano dijete u dječji vrtić Okučani plaća 50% utvrđene cijene
3. Treće upisano dijete 25% utvrđene cijene

   2.  Pomoć samcima i obiteljima

a) Jednokratna pomoć

            Jednokratne pomoći odobravat će se osobama koje zbog trenutačnih okolnosti nisu u stanju u cijelosti 
zadovojiti osnovne životne potrebe.
� Jednokratne će se pomoći odobravati u pravilu jednom tijekom godine, a visina će se određivati ovisno o 
veličini potrebe i drugim okolnostima, te opsega nadležnosti osobe ili tijela koje odlučuje o dodjeli te pomoći, a 
najviše 1.000 kn..

Uz  ZAMOLBU u pisanom obliku s OIB-om stranka mora  dostaviti:

-  Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (obrazac se može se dobiti u općini)
-  potvrda o svim prihodima članova zajedničkog kućanstva ili preslika rješenja Centra za  socijalnu skrb 

za korisnike socijalne pomoći,
-  potvrda o izmirenim obvezama prema općini Okučani,
-  dokazi o bolesti (ako se zamolba podnosi za kupovinu lijekova ili pomoći pri liječenju),
-  opomena za isključenje električne energije ako se  zamolba podnosi u tu svrhu,
-  broj žiro računa ili tekućeg računa na koji će se uplatiti novčana pomoć ako se   odobri.

        Jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1500,00 kuna, odobrit će se obiteljima u kojima se u tijeku 
godine rodi  djete.

b) Podmirenje pogrebnih troškova

Financirat će se najnužniji pogrebni troškovi za osobe za koje te troškove nije dužan snositi nadležni Centar 
za socijalnu skrb, ako umrli nije prije smrti osigurao sredstva za podmirenje tih troškova (ušteđevina, 
osiguranje i sl.) te ako ne postoje osobe koje bi morale i mogle snositi pogrebne troškove.

Ovisno o okolnositma, odobravat će se i podmirenje samo dijela pogrebnih troškova.

c) Ostali oblici pomoći

� Ovisno o potrebama i mogućnostima općina Okučani pružat će se pomoć za zadovoljavanje osnovnih 
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životnih potreba, glede prehrane u vidu kruha ili brašna i mlijeka, kao i vezanih za zdravstvenu zaštitu (nabavka 
nužnih lijekova, dio troškova hospitalizacije i psihijatrijskih bolesnika u vremenu koji prelazi zdravstveni 
standard i sl.) te kroz druge oblike.�

3. Studentske stipendije
                                                       

Općina Okučai će stipendirati 8 studenata tijekom akademske 2016/17. godine, uplaćuje po 600 kn na račun 
studenta, ali pruža i druge vidove pomoći studentima iz siromašnih obitelji, učenicima srednjih škola 
sufinancira prijevoz, a
učenicima osnovne škole iz socijalno ugroženih obitelji plaća topli obrok.

4. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

� Sukladno Odluci o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade općine Okučani oslobodit će se plaćanja 
komunalne naknade osobe koje ispunjavaju uvjete za oslobađanje iz Odluke o komunalnoj naknadi ili za koga 
općinsko vijeće na svojoj sjednici donese takvu odluku.

5. Prevencija ovisnosti

� U suradnji s Osnovnom školom i Policijskom postajom Okučani organizirat će se za učenike i njihove 
roditelje (odvojeno) edukativna predavanja u svezi s bolesti ovisnosti (zlouporaba droga i alkohola).

6. Sufinanciranje rada organizcija invalida i humanitarnih organizacija. 
                                                    
� Transferima u organizacijama invalida i humanitarnim organizacijama sufinancirat će se organizacija 
njihova rada i aktivnosti, u prvom redu na području općine Okučani.

4. ZAVRŠNE NAPOMENE

� Pojedinačna prava iz ovog Programa osigurana su isključivo osobama koje imaju prebivalište na 
području općine Okučani.
� Pojedinačna prava podliježu rednovnom preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti s obzirom na 
koje su ostvarena.
� Program se provodi putem usvajanja proračuna, Odluke o socijalnoj skrbi i drugih akata, te aktivnosti 
Općinskog načelnika, Socijalnog vijeća i Jednistvenog upravnog odjela  na rješavanju pojedinačnih predmeta, te 
praćenjem stanja njegove provedbe.
� Prava koja će se na temelju ovog Programa utvrditi Odlukom o socijalnoj skrbi i drugim općim aktima, 
ostvarivat će se u okviru mogućnosti Proračuna za 2017. godinu i njime utvrđenih namjena. 

� Ovaj Program socijalnih potreba općine Okučani za 2017. godinu objavit će se na oglasnoj ploći općine 
Okučani.

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 055-01/01-17-02
Urbr: 2178/21-01-17-01
Okučani,17 . ožujka  2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Ivica Pivac, v.r.
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17.

 Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09 i 04/13) Općinsko vijeće općine Okučani na 23. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU

O davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt

„Rekonstrukcija tribina s građenjem nadstrešnice, rekonstrukcija parkirališta, nogometnog igrališta i 

građenje malonogometnog igrališta i rasvjete nogometnog igrališta u naselju Okučani“

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost općini Okučani za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija tribina s 

građenjem nadstrešnice, rekonstrukcija parkirališta, nogometnog igrališta i građenje malonogometnog igrališta i 

rasvjete nogometnog igrališta u naselju Okučani“ (u daljnjem tekst: projekt) u naselju Okučani na području 

općine Okučani.

Članak 2.

Suglasnost dana ovom Odlukom izdaje se u svrhu prijave projekta iz članka 1. ove Odluke na Natječaj za 

provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa 

operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Članak 3.

Suglasnost se daje na temelju dokumenta „Opis projekta/operacije“ koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni 

dio.

Članak 4.

Za provođenje ove Odluke ovlašćuje se Načelnik općine Okučani.

Članak 5.

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

županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KLASA:363-03/17-01-02
URBROJ: 2178/21-17-01-01
Okučani, 17. ožujka 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

Ivica Pivac, v.r.
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PRILOG

UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O 

SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE 

SAMOUPRAVE

(KLASA:363-03/17-01-02, URBROJ:2178/21-17-01-01)

UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

Rekonstrukcija tribina s građenjem nadstrešnice, rekonstrukcija parkirališta, nogometnog igrališta i građenje 

malonogometnog igrališta i rasvjete nogometnog igrališta u naselju Okučani

2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE

2.1. NAZIV KORISNIKA

Općina Okučani

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA KORISNIKA

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Aca Vidaković, načelnik općine Okučani

2.5. KONTAKT

Tel. 035/371 689; Fax: 035/371 424; e-mail; opcina.okucani@opcokucani.tcloud.hr

3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE

(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju 

korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Brodsko-posavska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Općina Okučani

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Naselje Okučani
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3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Sportska građevina vrlo je važna za svaku manju zajednicu jer takav objekt ima široku namjenu za lokalnu 

zajednicu, stoga će se predmetnim projektom postići sljedeći ciljevi:

· podići razina infrastrukturne opremljenosti i ujednačen regionalni razvoj

· unaprijediti kvaliteta sportske infrastrukture koja je usmjerena javnoj upotrebi i korištenju te dostupna 

različitim pojedincima, društvenim i interesnim skupinama općine Okučani i šire okolice

· unaprijediti kvaliteta života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz stvaranje nove 

dodane vrijednosti u lokalnoj zajednici

· zaustaviti iseljavanje mladog stanovništva te postići oživljavanje mjesta

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od 

postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

· Rekonstruirano postojeće nogometno igralište u naselju Okučani, na površini od 17.373,00 m2

· Rekonstruirane tribine dimenzija 48,5*3,30m, ukupno 160,05 m2

· Rekonstruirane tribine organizirane su u četiri segmenta sa po četiri reda predviđena za gledalište. Pristup 

istima omogućen stepeništem. Dostupno 260 sjedećih mjesta. U središnjem dijelu prvog reda prostor 

namijenjen osobama smanjene pokretljivosti.  

· Izgrađena čelična nadstrešnica dimenzija 49,2*4,75m. Konstrukcija krova izvedena kao jednostrešna.

· Rekonstruirano parkiralište 1.635,00 m2

· Rekonstruirana zelena površina 2.149,00 m2

· Rekonstruiran prostor nogometnog igrališta 9.852,00 m2

· Izgrađeno malonogometno igralište 1.192,00 m2

· Osvijetljeno malonogometno i nogometno igralište s 8 LED reflektorski svjetiljki i 4 reflektora

· Unaprijeđena kvaliteta sportske infrastrukture na području općine Okučani

· Unaprijeđena kvaliteta života cjelokupnog stanovništva općine Okučani

· Potaknut proces demografskog oživljavanja mjesta

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor ''DA'':
a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (izravno i/ili neizravno)

Nije primjenjivo

b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja 

novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)
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Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br. Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) 

Planirani 

broj radnih 

mjesta 

Planirana godina ili 

planirano razdoblje 

stvaranja novog radnog 

mjesta nakon realizacije 

projekta 

 NP   

 
Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 3. iz Priloga I 
Pravilnika.
Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje 
novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne 

usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Predviđeno trajanje provedbe predmetnog ulaganja je 24 mjeseca.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 

znakova)

Glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije su sljedeće:

· Imenovanje projektnog tima za provedbu projekta

· Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova, te nabave za odabir nadzora nad radovima

· Odabir izvođača radova i nadzora, te potpisivanje Ugovora;

Uvođenje izvođača u rad

Praćenje provedbe izvođenja radova; financijski i terminski plan;

Rekonstrukcija sportske građevine

Provedba nadzora nad izvođenjem radova

Stavljanje u uporabu sportske građevine 

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: 

riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je 

lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i 

suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje 

spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni 

i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su 

sastavni dio glavnog projekta)

Izrađen je glavni projekt, ishođena građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio 

glavnog projekta. Ishođen je i akt kojim se uređuje zaštita okoliša i prirode. 

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući 

prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Procjena troškova projekta'' iz 

točke 5.2.)

Ukupna vrijednost projekta iznosi  4.921.475,33 kn.
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3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti 

građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 23. stavak 1 

Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja 

Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na 

prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% 

vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2.U slučaju da aktivnosti 

građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')

Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije te priložiti i izjavu korisnika o 

dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama - Prilog II Odluke predstavničkog 

tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja)

Ciljane skupine:

Stanovnici naselja Okučani – 1598 stanovnika

Krajnji korisnici:

Cjelokupno stanovništvo s područja općine Okučani – 3447 stanovnika, udruge, sportski klubovi i dr.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i očekivani rezultati projekta/operacije doprinijeti području u 

kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje 

korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Realizacijom projekta unaprijedit će se sportska infrastruktura dostupna cjelokupnom stanovništvu općine 

Okučani, koja će omogućiti dostupnost novih kvalitetnih sportskih i društvenih sadržaja značajnih za lokalnu 

zajednicu. Stanovništvo će sportsku građevinu moći koristiti u svrhu organiziranja raznih sportskih kao i 

društvenih manifestacija, zabavnih okupljanja i sl. Realizacijom projekta svakako će se poboljšati slika mjesta 

kao atraktivne male sredine koja je ugodna za življenje čime se pridonosi smanjenju iseljavanja stanovništva i 

potiče proces demografskog oživljavanja. Sve navedeno uvelike utječe na unaprijeđenje kvalitete života 

cjelokupnog stanovništva na području općine Okučani, te jačanje socijalne, društvene i gospodarske uključenosti.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S 

PROJEKTOM/OPERACIJOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST 

UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM

(obrazložiti na koji je način projekt/operacija povezana s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili 

vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima 

djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik 

udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE 

OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog 

interesa za lokalno stanovništvo;navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska 
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zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

6.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i 

funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta/operacije u 

skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 6.2.)

 

Planirani troškovi 
projekta  

(Kratki opis/naziv 
troška)

 

Ukupni 
procijenjeni 

iznos s PDV-
om

 
u kunama

 

Prikaz dinamike financiranja 
projekta i planirane provedbe po 

godinama  

Planirani izvori sredstava za 
provedbu projekta  

2016.
 

2017.
 

2018.
 

2019.
 

Iznos u 
kunama

 
Planirani izvor 

 
1

 
2

 
3

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

 

A
 

Građenje
 

 
 

  
 

 4.773.475,33 kn
 
 

A.1.

 

Pripremni radovi –

 Troškovnik 
arhitekture

 

2.500,00

   
  2.500,00

 

APPRRR 100%

 

A.2.

 

Limarski radovi –

 
Troškovnik 
arhitekture

 

31.310,63

   
  

31.310,63

 

APPRRR

 

100%

 
A.3.

 

Pripremni i završni 
radovi –

 

Troškovnik 
niskogradnje

 

95.243,44

   
  

95.243,44

 

APPRRR 100%

 
A.4.

 

Zemljani radovi –

 

Troškovnik 
niskogradnje

 

1.793.442,50

   
  

1.793.442,5
0

 

APPRRR 100%

 

A.5.

 

Uređenje okoliša i 
puteva unutar 
građevne čestice –

 

Troškovnik 
niskogradnje

 

827.319,37

   

  
827.319,37

 

APPRRR 100%

 
A.6.

 

Armirano betonski 
radovi –

 

Troškovnik 
niskogradnje

 

503.643,75

   
  

503.643,75

 

APPRRR 100%

 
A.7.

 

Montažerski radovi –

 

Troškovnik 
niskogradnje

 

589.542,50

   
  

589.542,50

 

APPRRR 100%

 
A.8.

 

Pripremni radovi –

 

Troškovnik 
konstrukcije

 

16.738,75

   
  

16.738,75

 

APPRRR 100%

 

A.9.

 

Zemljani radovi –

 

Troškovnik 
konstrukcije

 

64.472,50

   
  

64.472,50

 

APPRRR 100%

 

A.10.

 

Armirano betonski 
radovi –

 

Troškovnik 
konstrukcije

 

434.481,25

   
  

434.481,25

 

APPRRR 100%

 

A.11.

 

Bravarski radovi –

 

Troškovnik 
konstrukcije

 

170.431,25

   
  

170.431,25

 

APPRRR 100%
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A.12.  

Montažerski radovi –  
Troškovnik 
konstrukcije  

103.875,00    
  

103.875,00  APPRRR 100%  

A.13.
 

Građevinski radovi –
 

Troškovnik 
elektroradova

 

23.807,50
   

  
23.807,50

 
APPRRR 100%

 

A.14.
 

Elektroinstalaterski 
radovi –

 
Troškovnik 

elektroradova

 

116.666,89
   

  116.666,89
 

APPRRR 100%
 

G

 

 Troškovi pripreme projektno -

 

tehničke 
dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i 
certifikata, nadzora i vođenja projekta te 
troškovi pripreme i provedbe nabave

 
 

 

 

 

148.000,00

 

kn

 

G.1.

 

Trošak Geodetskog 
projekta

 

15.000,00

   
  

15.000,00

 

APPRRR

 

100%

 G.2.

 

Trošak Glavnog 
projekta –

 

projekt 
niskogradnje

 

31.250,00

   
  

31.250,00

 

APPRRR 100%

 
G.3.

 

Trošak Glavnog 
projekta –

 

projekt 
konstrukcije

 

27.500,00

   
  

27.500,00

 

APPRRR 100%

 G.4.

 

Trošak Glavnog 
projekta –

 

projekt 
elektroinstalacije

 

5.000,00

   
  

5.000,00

 

APPRRR 100%

 

G.2.

 

Troškovi nadzora

 

31.750,00

     

31.750,00

 

APPRRR

 

100%

 

G.3.

 

Troškovi vođenja 
projekta

 

37.500,00

   
  

37.500,00

 

APPRRR 100%

 

 

UKUPNI IZNOS 
PROJEKTA

 
 

4.921.475,33

   

  

4.921.475,3
3

 
 

      

   

4.921.475,3
3

 
 

APPRRR

 

100%

 

      
  

0,00

 

OPĆINA 
OKUČANI
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6.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

(popuniti tablicu ''PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA'')

Tablica 2: Procjena troškova projekta

 

PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA

 

(Kratki opis/naziv troška)

 
PROCIJENJENI 

IZNOS BEZ 
PDV-a

 

kn

 

IZNOS PDV-a

 

kn

 
UKUPNI 

PROCIJENJENI 
IZNOS S PDV-

om

 

kn

 

(Upisuje korisnik 
kojemu je PDV 
prihvatljiv za 

prijavljeni trošak, to 
jest korisnik koji 
nema pravo na 

odbitak PDV-a. Ako 
korisniku PDV nije 
prihvatljiv, upisati 

0,00)

 

(Iznos iz ovog 
stupca je zbroj 

iznosa iz stupca 3 
i iznosa PDV-a iz 
stupca 4. Ukoliko 

korisniku PDV 
nije prihvatljiv, u 
stupac 5. prepišite 
iznos iz stupca 3.)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 

A

 Građenje

 
 

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...

 4.773.475,33

 

A.1.

 
Pripremni radovi –

 
Troškovnik arhitekture

 
2.000,00

 
500,00

 
2.500,00

 

A.2.
 

Limarski radovi –
 

Troškovnik arhitekture
 

25.048,50
 

6.262,13
 

31.310,63
 

A.3.
 Pripremni i završni radovi –

 
Troškovnik 

niskogradnje
 

76.194,75
 

19.048,69
 

95.243,44
 

A.4.
 

Zemljani radovi –
 

Troškovnik niskogradnje
 

1.434.754,00
 

358.688,50
 

1.793.442,50
 

A.5.
 Uređenje okoliša i puteva unutar građevne 

čestice – Troškovnik niskogradnje 661.855,50  165.463,87  827.319,37  

A.6. Armirano betonski radovi – Troškovnik 
niskogradnje 402.915,00  100.728,75  503.643,75  

A.7. Montažerski radovi – Troškovnik niskogradnje 471.634,00  117.908,50  589.542,50  
A.8. Pripremni radovi – Troškovnik konstrukcije  13.391,00  3.347,75  16.738,75  
A.9. Zemljani radovi – Troškovnik konstrukcije 51.578,00  12.894,50  64.472,50  

A.10. 
Armirano betonski radovi – Troškovnik 
konstrukcije

 
347.585,00

 
86.896,25

 
434.481,25

 
A.11.

 
Bravarski radovi –

 
Troškovnik konstrukcije

 
136.345,00

 
34.086,25

 
170.431,25

 A.12.
 

Montažerski radovi –
 

Troškovnik konstrukcije
 

83.100,00
 

20.775,00
 

103.875,00
 A.13.

 
Građevinski radovi –

 
Troškovnik elektroradova

 
19.046,00

 
4.761,50

 
23.807,50

 
A.14.

 

Elektroinstalaterski radovi –
 

Troškovnik 
elektroradova

 
93.333,51

 
23.333,38

 
116.666,89

 
B

 

Opremanje

 
 Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...

 

0,00

 
B.1.

   
B.2.

    
B.3.

    C

 

Prihvatljivi nematerijalni troškovi

 
 

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova C.1. + C.2. + ...

 

0,00

 C.1.

    

C.2.

    

C.3.
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F
 

Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj  
 

Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od 
Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali ne više od 10.000 
eura u kunskoj protuvrijednosti.

 
Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02 (to jest 
2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od 
Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u 
navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ); 
usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme dokumentacije za 
Natječaj) i upišite najmanji iznos.

 

0,00
 

G

 

Troškovi pripreme projektno -

 

tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i 
certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave

 
 

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova G.1. + G.2. + ...

 

148.000,00

 
G.1.

 

Trošak Geodetskog projekta

 

12.000,00

 

3.000,00

 

15.000,00

 G.2.

 

Trošak Glavnog projekta –

 

projekt 
niskogradnje

 

25.000,00

 

6.250,00

 

31.250,00

 
G.3.

 

Trošak Glavnog projekta –

 

projekt konstrukcije

 

22.000,00

 

5.500,00

 

27.500,00

 
G.4.

 

Trošak Glavnog projekta –

 

projekt 
elektroinstalacije

 

4.000,00

 

1.000,00

 

5.000,00

 

G.5.

 

Trošak nadzora

 

25.400,00

 

6.350,00

 

31.750,00

 

G.6.

 

Trošak vođenja projekta

 

30.000,00

 

7.500,00

 

37.500,00

 

H

 

Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno -

 

tehničke dokumentacije, geodetskih 
usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i 
provedbe nabave

 
 

Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno -

 

tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, 
elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave 
prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa 
prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i troškova navedenih u redu F 
(Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj).

 

Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10 (to jest 
10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos troškova 
pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda G

 

(Troškovi pripreme projektno -

 

tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i 
certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave) te upišite 
manji iznos.

 

148.000,00

 

I

 

Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova

 
 

Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj 
protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u 
kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm). 

 

Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u 
kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.

 

148.000,00
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M
 

Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja  
(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)  
 

Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj 
protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u 
kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm).

 Pomnožite iznos iz reda J s intenzitetom potpore iz reda L; od dobivenog iznosa (umnoška) 
oduzeti iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove iz reda K.

 

4.921.475,33
 

N

 

Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)

 
 Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda M sa 0,85

 

4.183.254,03

 

O

 

Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa

 

potpore)

 
 

Pojašnjenje: pomnožite iznos potpore iz reda M sa 0,15

 

738.221,30

 

II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 

P

 

Ukupni iznos neprihvatljivih troškova

 
 

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova P.1. + P.2. + ...

 

Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz 
EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja 
za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, kamate na 
kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale 
troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi 
prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.

 

0,00

 

P.1.

    

P.2.

    

P.3.

    

III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA

 

Q

 

Ukupni iznos projekta

 
 

Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu 
iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od 
Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u 
navedeni tečaj je: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm).

 

Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + P;dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 
eura u kunskoj protuvrijednost.

 

4.921.475,33

 

R

 

Iznos vlastitih sredstava

 
 

Pojašnjenje:od ukupnog iznosa projekta iz reda Q oduzeti iznos potpore iz reda M.

 

0,00
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7. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta/operacija, broj osoba i stručne kvalifikacije 

osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji 

su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom/operacijom, a 

koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet 

godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)

Općina Okučani uspješno priprema i provodi brojne projekte iz svih područja djelovanja,neki od značajnijih 

projekata su:

· Rekonstrukcija Ulice „Bljesak“ u Okučanima  639.636,28 kn

· Rekonstrukcija lokalne ceste i pješačke staze u Ulici bana Josipa Jelačića   496.987,06 kn

· Radovi izgradnje športskog centra (malonogometno – rukometno – košarkaško – odbojkaško igralište 

sa zgradom) – II. Faza  1.148.556,02 kn

· Radovi izgradnje športskog centra (malonogometnog-rukometnog-odbojkaškog igrališta s zgradom) – 

I faza       777.416,97 kn

· Izgradnja nogostupa kroz naselje Cage  1.455.208,26 kn

· Radovi izgradnje vodovodne mreže u naselju Vrbovljani s Klenikom 1.140.999,31kn

Provedbu predmetnog projekta/operacije vodit će Jedinstveni upravni odjel općine Okučani koji u svom 

djelokrugu, između ostalog, zadužen je za gospodarski i ruralni razvoj, pripremu projektno-tehničke 

dokumentacije za kapitalne projekte općine, pripremu i provođenje razvojnih projekata za financiranje iz EU 

fondova, strateško planiranje i drugo. Općina Okučani će u sklopu provedbe projekta imenovati vlastiti projektni 

tim koji će biti sastavljen od voditelja projekta i koordinatora projekta.

Voditelj projekta bit će Aca Vidaković, načelnik općine Okučani koji posjeduje višegodišnje iskustvo u pripremi i 

provedbi projekata financiranih iz EU i nacionalnih fondova i programa. Navedeni posjeduje iskustvo u 

pripremanju i izvršavanju općih akata općinskog vijeća; organiziranju, usmjeravanju i koordiniranju djelovanja 

upravnih tijela općine u obavljanju poslova i zadaća; upravljanju nekretninama i pokretninama općine; 

pripremanju i planiranju općinskog proračuna; upravljanju prihodima i rashodima općine; pripremanju i 

usmjeravanju ključnih strateških odrednica općine; koordiniranju u sastavljanju strateških dokumenata općine 

(prostorni planovi općine, urbanistički i dr.); planiranju i provedbi  strateških projekata općine.

Koordinator projekta bit će Ruža Vidović, viši stručni referent za poljoprivredno zemljište i praćenje prostornog 

planiranja,  posjeduje potrebnu tehničku stručnost u pogledu izrade i provedbe projekata financiranih iz EU i 

nacionalnih fondova i programa. Sudjelovala je na nekoliko edukacija izrade prijedloga projekata i 

implementacije projekata. Navedena posjeduje iskustvo u izradi i praćenju provedbe kapitalnih projekata, 

planiranju izvora financiranja potrebnih za provedbu projekata, praćenju realizacije istih u skladu s financijskim 

planom te izvještavanju prema nadležnim tijelima.

Za potrebe uspješne provedbe predmetnog projekta, Općina Okučani angažirat će vanjskog suradnika za 

upravljanje i vođenje projekta. Vanjski suradnik mora imati iskustvo u provedbi infrastrukturnih projekata, 

sufinanciranih iz nacionalnih i EU fondova i programa, iste, slične i veće vrijednosti poput projekta koji je 

predmetom ove prijave. 

Nadalje, održavanjem i upravljanjem realiziranim projektom/operacijom upravljat će Općina Okučani sukladno 

zakonskim propisima kojima se propisuje djelokrug rada JLS, u razdoblju od najmanje pet godina od dana 

konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, te će sredstva 

potrebna za navedene radnje osigurati u Proračunu općine Okučani.
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8.NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim 

projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)

Planirani izvori prihoda/sufinanciranja i rashodi nužni za upravljanje i održavanje realiziranog projekta  

osiguravaju se u Proračunu općine Okučani od sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade te općih 

prihoda i primitaka.

Navedeni prihodi komunalne naknade te opći prihodi i primitci, raspoređuju se za rashode tekućeg i 

investicijskog održavanja društvene infrastrukture/sportske građevine u njenoj predviđenoj funkciji.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE 

ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su 

uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od 

dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti 

način upravljanja projektom/operacijom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje 

projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

U održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje 5 godina od dana konačne 

isplate sredstava iz mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ bit će uključeni zaposlenici 

korisnika, općine Okučani. Održavanjem i upravljanjem rekonstruiranim sportskim objektom upravljat će 

načelnik općine Okučani, Aca Vidaković, te djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela općine Okučani - Ljiljana 

Ceboci, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Milorad Oršulić, tajnik Općinskog vijeća općine Okučani, i 

Ružica Renić, administrativni tajnik. 

Napomena: Korisnik neće prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi.

9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM 

ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne 

strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je 

projekt/operacija u skladu sastrateškim razvojnim programom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom 

odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i 

datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne 

samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je 

strateški razvojni programa objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Projekt je u skladu sa Strateškim programom gospodarskog razvoja općine Okučani 2014. – 2018. godine 

odnosno Izmjenama i dopunama Strateškog programa gospodarskog razvoja općine Okučani 2014. – 2018., što je 

vidljivo iz Službenog vijesnika broj 21, na stranici 3237, poglavlje 4. Strateški ciljevi, prioriteti i mjere, iz 

Strateškog cilja 3: Unapređenje kvalitete života i socijalne uključenosti stanovništva, Prioritet 3.1. Razvoj 

društvene i socijalne infrastrukture i usluga, Mjera 3.1.3. Unapređenje kapaciteta i kvalitete športsko 

rekreacijskih sadržaja. Općina Okučani donijela je 24. listopada 2016. godine „Odluku o usvajanju izmjena i 

dopuna Strateškog programa gospodarskog razvoja općine Okučani 2014. – 2018.“, KLASA: 021-05/16-01-12, 

URBROJ: 2178-21-01-16-01 od strane Općinskog vijeća općine Okučani. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna 

Strateškog programa gospodarskog razvoja općine Okučani 2014. - 2018., kao i Izmjene i dopune Strateškog 

programa gospodarskog razvoja općine Okučani 2014. - 2018. koje su sastavni dio navedene Odluke, objavljena 

je u Službenom vjesniku broj 21, 24. listopada 2016. godine, link na stranicu: 

 http://www.bpz.hr/_Data/Files/1611239319274.pdf.
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10. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM 

DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(za projekte građenja koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje navesti 

naziv i stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u kojemu je predviđena provedba 

takvog projekta/operacije, ukoliko projekt/operacija zahtijeva izradu Glavnog projekta navesti broj 

mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u 

skladu s prostornim planom. ).

Projekt zahtijeva građevinsku dozvolu, čijim se obrazloženjem navodi usklađenost projekta s prostornim planom.

Dokazi/Izjave da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom nalaze se u sljedećem:

MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT – 1/5, 1. OPĆI DIO, 1.4. IZJAVA PROJEKTANTA, STRANICA 13, 

IZJAVA 

MAPA 2 – GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE – 2/5, 1. OPĆI DIO, 1.6. IZJAVA PROJEKTANTA, 

STRANICA 13, IZJAVA

MAPA 3 – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE – 3/5, 1. OPĆI DIO, 1.7. IZJAVA PROJEKTANTA, 

STRANICA 20, IZJAVA

MAPA 5 – ELEKTROINSTALACIJA 5/5, 1. DOKUMENTACIJA, 1.4. IZJAVA PROJEKTANTA O 

USKLAĐENOSTI PROJEKTA, STRANICA 10, IZJAVA BR. 18-06/2016

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I 

RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- Davatelj Izjave je korisnik podnositelj Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1.

- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu 

i različitim interesnim skupinama.

- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.

- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.

Ja, Aca Vidaković, kao osoba ovlaštena za zastupanje korisnika podnositelja Zahtjeva za potporu za Podmjeru 

7.4., Tip operacije 7.4.1. općine Okučani, na položaju načelnika općine Okučani, obvezujem se, te pod 

materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem

IZJAVU

da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. Pod interesnim 

skupinama krajnjim korisnicima projekta smatraju se stanovnici naselja Okučani, cjelokupno stanovništvo s 

područja općine Okučani, udruge, sportski klubovi i stanovništvo šire okolice.

 Datum:�� � � � � �   Potpis i pečat:
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18.

 Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine“ broj 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst , 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ) te članka 34. Statuta općine Okučani 
(“Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 3/02, 10/09, 4/13), Općinsko vijeće na svojoj 23. sjednici 
održanoj 17. ožujka 2017. godine, donosi 

ODLUKA

o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

 U Odluci o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi (Klasa: 363-03/02-01/03, Ur.broj: 2178/21-01-02-01) 
od 28. studenog 2003.godine, članak 1. mijenja se i glasi:

1. zona obuhvaća 

Dio naselja Okučani i to: Trg dr. Franje Tuđmana, Ulica Ante Starčevića , Ulica Viktorijin prilaz, Ulica Bljesak, 
Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica Stjepana Radića do kbr.108, Ulica Kralja Tomislava, Ulica kardinalan bl. 
Alojzija Stepinca, Ulica 121.brigade HV, Ulica Fra Luke Ibrašimovića, Ulica Kamila Kolba i Bodegraj završno sa 
kućnim brojem neparnim 135. i parnim 112.

Članak 2.

 Ostale odredbe Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi ostaju nepromijenjene.

       Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u „Službenom vjesniku   Brodsko – posavske 
županije“.

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-03/17-01/03
UR.BROJ: 2178/21-01-17-01

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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19.

        Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
("Narodne novine " broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13- pročišćeni tekst, 2/14- Odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske i 96/16) i članka  34. Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije" broj 
16/09 i 16/13), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 23. sjednici održanoj 17. ožujka 2017. godine, 
donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna općine Okučani za 2017. godinu za redovito financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Okučani

Članak 1.

 Ovom se Odlukom raspoređuju  sredstva za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću općine Okučani koja su osigurana u Proračunu općine Okučani za 2017. godinu.

Članak 2.

 Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću osigurana 
su u Proračunu općine Okučani za 2017. godinu u iznosu od 15.000,00 kuna.

Članak 3.

 Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna općine Okučani prema ovoj Odluci imaju 
političke stranke i grupe birača koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 4.

 Obračun i isplata sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
općine Okučani na temelju izvješća Mandatne komisije o razultatima provedenih bizbora za svakog vijećnika u 
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
 Sukladno kriteriju iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se iznos od 1.000,00 kuna za svakog vijećnika 
Općinskog vijeća općine Okučani.

 Sredstva se raspoređuju političkim strankama kako slijedi:

Redni 
broj 

Naziv političke stranke Broj članova Od toga žena Iznos 
sredstava 

1. Hrvatska demokratska 
zajednica (HDZ) 

8 3 2.666,67 kn 

2. Hrvatska seljačka stranka 
(HSS) 

2 - 666,67 kn 

3. Grupa birača 3 1 1.000,00 kn 

4. Socijaldemokratska partija 
Hrvatske (SDP) 

1 -  
333,33 kn 

 UKUPNO 14 4 4.666,67 kn 
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 Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća općine Okučani prestane članstvo u političkoj stranci, 
financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća 
općine.

 U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijaska sredstva koja se raspoređuju, 
pripadaju političkoj stranvi koja je pravni sljedbenik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članka 5.

 Sredstva raspoređena prema članku 4. ove Odluke doznačit će se na žiro račun političkih stranaka 
godišnje u jednakim iznosima. Broj žiro- računa za doznaku sredstava rasporeženih ovom Odlukom, nadležno 
tijelo političke stranke dužno je pismeno obavijestiti Jedinstveni upravni odjel općine Okučani.

Članak 6.

 Ova Odluka primjenjivat će se do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za 
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 7.

 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije".

KLASA: 400-06/17-01-10
URBROJ: 2178/21-01-17-01
Okučani, 17. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac, v.r.
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20.

 Na temelju članka 39.st.2 i čl. 43. st.8 Zakona o proračunu (N.N.br.87/08) i čl.34 Statuta općine 
Okučani ("Sl.vjesnik Brodsko-posavske županije" br.10/09 i 04/13), 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.3/02 i 10/09). Općinsko vijeće na svojoj 23. 
sjednici održanoj 17.ožujka 2017. godine, donijelo je: 

IZMJENE I DOPUNE

Proračuna općine Okučani za 2017. godinu

Prvi rebalans

                                                                               Članak 1. 

 Članak 1.mijenja se i glasi : Proračun općine Okučani za 2017.godine (u daljnjem tekstu "Proračun") 
sadrži: 

Članak 2. 

 Članak 2. mijenja se i glasi: prihodi/primici i rashodi/izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i 
izdataka za 2017. godinu kako slijedi po pozicijama koje se mijenjaju: 
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B.  RAČUN  FINANCIRANJA

C.  RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
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IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  ZA 2017
PRVI REBALANS 

Članak 3. 

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi/izdaci Proračuna u iznosu od 12.449.323,01 kn raspoređuju se po 
organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu izmjena i dopuna : 
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Članak 4. 

 Izmjena i dopuna Plana razvojnih program sastavni je dio Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu. 

                                                                               Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije", a 
primjenjivat će se za 2017.godinu. 
 
U Okučanima, 17.ožujka  2017.g. 

                                                                                           OPĆINSKO VIJEĆE 
                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                Ivica Pivac v.r. 
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21.

 
� Općina Okučani; na temelju st.5. čl.30. Zakona o komunalnom gospodarstvu(N.N. 26/3 – pročišćeni 
tekst, 82/04 i 110/04 Uredbe:178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 153/13, 147/14 i 36/15) i čl. 34. Statuta općine 
Okučani („Sl. vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 04/13), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj -
23. sjednici održanoj 17. ožujka 2017. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE

Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu

I.

 U točki Prometna infrastruktura (nerazvrstane ceste, nogostupi i parkirališta) ispod e) 
Asfaltiranje i uređenje trga dr. F. Tuđmana dodaje se:
- f) Izrada projektne dokumentacije za Trg dr. F. Tuđmana u Okučanima: / vrijednost investicije 
41.250,00. Planirani način financiranja u 2017. vlastita sredstva: 41.250,00 kn

II.

 U točki Sportska i socijalna infrastruktura ispod d) Rekonstrukcija društvenog doma u Rogoljima 
dodaje se:
- e) Rekonstrukcija doma hrvatskih branitelja u Okučanima: / vrijednost investicije 319.144,38 . 
Planirani način financiranja u 2017. vlastita sredstva: 59.144,38 kn, MRRFEU: 260.000,00 

Struktura bespovratnih potpora:

- Proračun BPŽ        100.000,00 kn
- Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje:  200.000,00 kn
- MRRFEU:        100.000,00 kn
- Min. poduzetništva i obrta:      600.000,00 kn
- Ministarstvo poljoprivrede:      4.189.339,08 kn
- FZOEU:        270.000,00 kn
     ----------------------------------------------------------------------------- 
    Ukupno:    5.459.339,08 kn
 
 UKUPNO VLASTITA SREDSTVA:     1.063.351,25 kn
 UKUPNO BESPOVRATNE POTPORE:    5.459.339,08 kn

     S V E U K U P N O :   6.522.690,33 kn

mijenja se i glasi:
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Struktura bespovratnih potpora:

- Proračun BPŽ        100.000,00 kn
- Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje:  200.000,00 kn
- MRRFEU:        360.000,00 kn
- Min. poduzetništva i obrta:      600.000,00 kn
- Ministarstvo poljoprivrede:      4.189.339,08 kn
- FZOEU:        270.000,00 kn
      ----------------------------------------------------------------------------- 
     Ukupno:   5.719.339,08 kn

UKUPNO VLASTITA SREDSTVA:     1.163.745,63 kn
UKUPNO BESPOVRATNE POTPORE:    5.719.339,08 kn

S V E U K U P N O :       6.883.084,71 kn

KLASA:363-03/17-01-03
URBROJ:2178/21-01-17-01
U Okučanima, 17. ožujka 2017. god. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA  SIKIREVCI

5.

 N a t e m e l j u  č l a n k a  1 0 .  Z a k o n a  o 

upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 

Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 

94/13 i 18/16), povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 

Općinskog vijeća i općinskog načelnika općine 

Sikirevci  ("Narodne Novine" broj  08./2017.) dana 

27.ožujka 2017. godine , donosi

ODLUKU

o usvajanju Plana upravljanja imovinom
u vlasništvu općine Sikirevci za 2017. godinu

I.

Ovom Odlukom usvaja se Plan upravljanja 
imovinom u vlasništvu općine Sikirevci za 2017. 
godinu kojeg je Općina Sikirevci u obvezi donijeti u 
skladu s odredbama Zakona o upravljanju i 
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13 i 18/16), te 
prema preporukama navedenim u Izvješću o 
obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja 
nekretninama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave na području Brodsko-
posavske županije.

II.

Planom upravljanja imovinom određuju se:
- kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja 

imovinom općine Sikirevci,
- provedbene mjere u svrhu provođenja 

Strategije,
- detaljna analiza stanja upravljanja 

pojedinim oblicima imovine u vlasništvu 
općine Sikirevci,

- godišnji planovi upravljanja pojedinim 
oblicima imovine u vlasništvu općine 
Sikirevci.

Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke 
koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, 
propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana 
upravljanja imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

III.

Plan upravljanja donosi Općinsko vijeće 
općine Sikirevci za razdoblje od godinu dana, 
najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću 
godinu.
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IV.

Općina Sikirevci dužna je do 31. ožujka 2018. 
godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje 
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu općine Sikirevci za 2017. godinu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 
dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije«, a objavit će se na službenoj web 
stranici općine Sikirevci i dostupna je javnosti u 
skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup 
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 
85/15).

OPĆINA SIKIREVCI

KLASA:406-01/17-01/01
URBROJ:2178/26-01-17-01
Sikirevci, 27. ožujka 2017.

Povjerenik Vlade RH
za općinu Sikirevci

odvj. Javorko Novak, v.r.

6.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine», br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13-pročišćeni tekst) i članka 10. Zakona o 
upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13 
i 18/16) povjerenik Vlade Republike Hrvatske za 
obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i 
općinskog načelnika općine Sikirevci  ("Narodne 
Novine" broj  08./2017.) dana 27.ožujka 2017. 
godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Strategije upravljanja i 
raspolaganja imovinom

u vlasništvu općine Sikirevci
za razdoblje od 2016. do 2020. godine

I.

Usvaja se Strategija upravljanja i raspo-
laganja imovinom u vlasništvu općine Sikirevci za 
razdoblje od 2016. do 2020.  (dalje u tekstu: 
Strategija) u skladu sa čl. 10. st. 1. Zakona o 
upravljanju i raspolaganju državnom imovinom 
(»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16) donesena za 
četverogodišnje razdoblje prema čl. 11. st. 2. 
istoimenog Zakona. Strategija je izrađena i  prema 
preporukama provedene revizije za općinu Sikirevci 
navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji – 
upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave na 
području Brodsko-posavske županije.

II.

Strategija se objavljuje u »Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije« i na 
službenim Internetskim stranicama općine Sikirevci 
u skladu sa čl. 10. st. 1. toč. 4. Zakona o pravu na 
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 
25/13, 85/15).

III.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije«.

KLASA: 406-01/17-01/02
URBROJ: 2178/26-01-17-01
Sikirevci, 27.ožujka  2017.  

Povjerenik Vlade RH
Općine Sikirevci

odv. Javorko Novak, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC

25.

 Na temelju odredbi članka 32. Statuta 

općine Slavonski Šamac (Službeni vjesnik 

Brodsko posavske županije broj 6/13), a  u svezi 

čl.20.st.23. Pravilnika o provedbi mjere 07 

„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

(NN 71/16, 15/17, 17/17)  Općinsko vijeće općine 

Slavonski Šamac na 23. sjednici održanoj 11. 

travnja 2017. godine donosi

O D L U K U

o davanju suglasnosti za provedbu projekta

„Rekonstrukcija i opremanje sportske 

građevine“ u naselju Kruševica

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost 

investitoru - Općini Slavonski Šamac za provedbu 

projekta„“Rekonstrukcija i opremanje sportske 

građevine“ u naselju Kruševica.

Članak 2.

Projekt iz čl.1. ove Odluke planira se 

prijaviti na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4. – 

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 

lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu - provedba tipa operacije 

7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014. - 2020., a u svrhu ishođenja 

bespovratne financijske potpore za realizaciju 

projekta.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke čini prilog „Opis 

projekta/operacije“ sukladno čl.20.st.23. Pravilnika 

o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela 

u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 

2020. godine (NN 71/16, 15/17, 17/17).

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 1090



Članak 4.

Poslovi pripreme dokumentacije i prijave na 

natječaj povjeravaju se tvrtki Educatorium d.o.o., 

Novska.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:361-01/17-01/14
URBROJ:2178/09-02-17-8
Slavonski Šamac, 11. travnja 2017.godine.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Franjo Vuksanović, v.r.

26.

 Na temelju članka 391. stavka 2. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima("Narodne 
novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
143/12,152/14), članka 109 Zakona o gradnji ( 
„Narodne novine“ broj 153/13 ) članka 48. stavka 3. 
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) i članka 32. Statuta općine Slavonski 
Šamac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" broj 6/13), Općinsko vijeće općine 
Slavonski Šamac na 23.sjednici održanoj 11. travnja 
2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju prava građenja na zemljištu u 
vlasništvu općine Slavonski Šamac

Članak 1.

Općina Slavonski Šamac će u korist  UIP 
„Mihaljevica“ Slavonski Šamac osnovati pravo 
građenja na dijelu nekretnine u vlasništvu općine 
Slavonski Šamac, oznake k.č. br. 655/1, k.o. 
Kruševica (površine cca 8623 m2) kako je 
naznačeno u grafičkom prilogu, radi rekonstrukcije 
sportske građevine, 3. skupine.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke, načelnica općine 
Slavonski Šamac sklopit će, u ime općine, ugovor o 
osnivanju prava građenja s  UIP „Mihaljevica“ 
Slavonski Šamac.

Članak 3.

Pravo građenja iz točke 1. i 2. ove odluke 
osniva se bez naknade i na rok od 25 godina.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA: 940-01/17-01/5
URBROJ:2178/09-02-17-2
U Slavonskom Šamcu, 11. travnja  2017. godine.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Franjo Vuksanović, v.r.
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27.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Slavonski Šamac („Službeni Vjesnik Brodsko-
posavske županije broj 6/13.), i članka 20. stavke 23. 
Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020. ( NN 71/2016),  Općinsko vijeće općine 
Slavonski Šamac na 23. sjednici održanoj 11. travnja 
2017. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 
Projekt rekonstrukcija i opremanje sportske 
građevine UIP „Mihaljevica“ i njenog okoliša 

unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela 
u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020.

Članak 1.

Ovom odlukom, daje se suglasnost  udruzi 
„UIP Mihaljevica“ (Udruga izviđača porječana 
„Mihaljevica“; Adresa: Kralja Zvonimira 63, Šamac; 

OIB: 61855638241) za provedbu ulaganja na 
području jedinice lokalne samouprave (Općina 
S lavonsk i  Šamac)  za  inves t ic i ju /p ro jek t 
„Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine UIP 
„Mihaljevica“ i njenog okoliša, unutar mjere 07 
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Članak 2.

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se 
prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 
07, Podmjera 7.4., Tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u 
pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu“.

Članak 3.

U svrhe prijave ulaganja na natječaj 
navedenog u članku 1. ove Odluke, ovom Odlukom 
ujedno se daje i suglasnost za prijavu na natječaj.

Članak 4.

Ova suglasnost  daje se na temelju 
dokumenta „Kratki opis projekta“, koji je prilog ove 
Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 5.

Ova suglasnost daje se u svrhu prijave 
ulaganja navedenog u članku 1. ove Odluke na 
natječaj za Mjeru 07, Podmjera 7.4., Tip operacije 
7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje i 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014.-2020.

Članak 6. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:940-01/17-01/5 
URBROJ:2178/09-02-17-3
Slavonski Šamac, 11. travnja 2017. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 1092



OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

3.

IZVJEŠĆE 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

na području općine Velika Kopanica

za 2016. godinu

SADRŽAJ 
 
1. OPĆI PODACI............................................................................................... 3 

2. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U OPĆINI...................................................... 4 

3. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VELIKA 
KOPANICA................................................................................................... 

 
6 

4. OSTVARENO U SKLADU S DEFINIRANIM MJERAMA I CILJEVIMA  7 

4.1. Komunalno poduzeće.............................................................................. 7 

4.2. Komunalna oprema................................................................................. 7 

4.3. Ukupne količine sakupljenog otpada na području općine u 2015. godini  8 

4.4. Lokacije onečišćene otpadom................................................................... 8 

4.5. Reciklažno dvorište................................................................................. 8 

4.6. Edukacija................................................................................................. 9 

5. ZAKLJUČAK.................................................................................................. 10 

 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 7 Strana: 1093



1. OPĆI PODACI

Općina Velika Kopanica jedinica je lokalne samuprave u sastavu Brodsko-posavske županije koja obuhvaća 
naselja: Velika Kopanica, Beravci, Divoševci, Kupina i Mala Kopanica.Smještena je u istočnom dijelu Brodsko-
posavske  županije. Na sjevernom dijelu Općina Velika Kopanica graniči sa Osječko-baranjskom županijom, a na 
jugu s Republikom Bosnom i Hercegovinom. Na istočnom dijelu graniči s Općinama Gundinci i Sikirevci, na 
zapadnom dijelu s Općinama Donji Andrijevci i Oprisavci, te na sjevernom dijelu s Općinom Vrpolje. Površinom 

2 obuhvaća 62 km što iznosi 3,05% ukupne površine Brodsko-posavske županije. Cijelo područje općine nalazi se 
u nizinskom dijelu Slavonije i Baranje. Na sjevernom dijelu je omeđeno kanalom Biđ,  dok je na jugu omeđeno 
rijekom Savom.

Tablica 1. Opći podaci općine Velika Kopanica

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općinu Velika Kopanica nastanjuje 3.308 stanovnika u pet naselja. 
Prema tom popisu stanovništva broj stanovnika po naseljima je:

Tablica 2. Broj stanovnika po naseljima u Općini Velika Kopanica prema popisu stanovništva iz 2011. 
godine (izvor:www.dzs.hr)

Općina Velika Kopanica zahvaljujući prolaskom dva prometna koridora od europskog značenja (X paneuropski 
prometni koridor te ogranak „C“ V paneuropskog koridora) uživa povoljan geo-prometni položaj. 
Klimatske osobine prostora na kojem je smještena Općina odlikuje umjerena kontinentalna klima.

OPĆINA VELIKA KOPANICA 

Adresa Ulica Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica 

Županija Brodsko-posavska  

OIB 75466648116 

Telefon/Fax +385 (0)35 477 465 

E-mail opcina-velika-kopanica@sb.ht.hr  

WEB www.velikakopanica.hr  

 

Naselje Broj stanovnika 
Beravci 815 

Divoševci 296 
Kupina 269 

Mala Kopanica 166 
Velika Kopanica 1.762 

Ukupno 3.308 
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Slika 1. Prostorni prikaz općine Velika

Izvor: http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/

2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA općine VELIKA KOPANICA

Prostornim planom odnosno IV. Izmjenama i dopunama PPUO Velika Kopanica koje su još  uvijek u tijeku izrade  
planirana je uspostava reciklažnog dvorišta za potrebe općine. 

3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U OPĆINI

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) – u daljnjem tekstu Zakon, u članku 21. navedeno je da 
su JLS, pa tako i Općina Velika Kopanica – u daljnjem tekstu Općina, dužne izraditi Plan gospodarenja otpadom, 
te za prijedlog Plana ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave – u 
daljnjem tekstu JLS, nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Plan se donosi za razdoblje od 6 godina a njegove izmjene prema potrebi. Općina je sukladno obavezi prema 
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske (NN 130/05), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007-2015 
(NN 85/07, 126/10, 31/11) te Planom gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije za razdoblje 2008.- 
2015. godine (Službeni vjesnik „Brodsko-posavske županije“ br. 15/08) donijela na svojoj 28. sjednici održanoj 
15.12.2011. godine Plan gospodarenja otpadom općine Velika Kopanica za razdoblje od 2011.-2019. godine – 
daljnjem tekstu Plan, koji je objavljen u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 06/12.

Cilj Plana je definirati osnovne okvire za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području općine u 
navedenom razdoblju.

Plan gospodarenja otpadom je uz Prostorni plan jedan od temeljnih dokumenata kojim se analizira, određuje i 
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usmjerava gospodarenje otpadom odnosno sustav gospodarenja otpadom na području općine i to u skladu sa 
obvezama i smjernicama iz postojeće zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih lokalnih i planskih 
dokumenata.

Izvješće o provedbi Plana za 2016. godinu izrađuje se sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom (NN 94/13).
Prema Zakonu, gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom.  
Prema mjestu nastanka otpad se dijeli na:

- komunalni i 
- proizvodni.

Ovisno o svojstvima otpada dijelimo ga na :
- opasni,
- neopasni i 
- inertni otpad.

Prema Strategiji gospodarenja otpadom RH, Planu gospodarenja otpadom RH i Planu gospodarenja otpadom 
Brodsko-posavske županije, cilj je smanjiti nastajanje otpada, smanjiti rizike od otpada (uspostavom sustava koji 
će djelovati tako da u komunalnom otpadu ne bude opasnog otpada) i smanjiti količine koje se odlažu.
U komunalnom otpadu su vrijedni sastojci koji se dijelom mogu reciklirati, kompostirati i na koncu upotrijebiti 
kao izvor energije. 
Gradnja građevina namijenjenih skladištenju, obradi i zbrinjavanju otpada (u ovom slučaju reciklažnih dvorišta) 
od interesa je za Općinu, ali i za Republiku Hrvatsku. 

Prema Zakonu, JLS dužna je na svom području osigurati:

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

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

komunalnog otpada,

- sprječavanje odbacivanja otpada, te uklanjanje tako odbačenog otpada,

- provedbu Plana gospodarenja otpadom RH, te ovog Plana,

- provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i

- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Provedbu navedenih obveza JLS je dužna osigurati na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, mjerama 
koje su u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom 
javnost rada. 

Kako bi se spriječilo odbacivanje otpada u okoliš i zaštitilo isti, JLS je dužna provoditi slijedeće mjere:
- uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, 
- uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,
- provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja JLS radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a 

posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada, 
- druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela JLS o mjerama za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

Odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada osigurava JLS na način da se osigura:

- funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području kao 
prijelaznog rješenja do izgradnje reciklažnog dvorišta,

- postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, 
stakla, plastike i tekstila  na javnoj površini,

- obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i 
spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 
tekstila i usluga prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.
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JLS koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta. 

Općina je u obvezi uskladiti postojeći Plan gospodarenja otpadom općine Velika Kopanica za razdoblje od 2011.-
2019. godine s novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).
Kako je Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine 
objavljena je u Narodnim novinama br. 3 iz 2017. godine potrebno je u 2017.g. planirati donošenje novog Plana 
gospodarenja otpadom općine Velika Kopanica.

4. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM općine

Plan je organizirano provođenje glavnih ciljeva koji proizlaze iz Strategije gospodarenja otpadom u Republici 
Hrvatskoj (NN 130/05), Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022.god (NN 
3/17), te Plana gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije za razdoblje 2008.-2015.godine (Službeni 
vjesnik „Brodsko-posavske županije“ br. 15/08). 

Ciljevi koji se namjeravaju postići:
-� sanacija i zatvaranje »crnih točaka«, divljih odlagališta koja su visoko opterećena opasnim i neopasnim 

otpadom,
-� povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada,
-� smanjivanje količine otpada koji se trajno odlaže,
-� sprječavanje nastajanja otpada na izvoru,
-� uspostavu sistema kompostiranja komunalnog biootpada,
-� razvijanje svijesti građana o važnosti pravilnog postupanja sa otpadom.

Nastojanja da se smanje količine otpada koji se odlaže te da se iste zbrinu na ekološki prihvatljiv način razvijeno je 
kroz koncept „cjelovitog sustava gospodarenja otpadom“. Koncept „Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom“ pri 
tome podrazumijeva provođenje cijelog niza mjera koje se odnose na praćenje i postupanje s otpadom od mjesta 
nastanka pa do mjesta konačnog zbrinjavanja. Mjere se odnose na prihvat, reciklažu, obradu i zbrinjavanje, i 
moraju se voditi kriterijima zaštite okoliša, ekonomskim načelima i društvenom prihvatljivošću. Navedeno se 
može postići samo odgovornim i razumnim postupanjem s proizvedenim otpadom.

Cjeloviti sustavi gospodarenja otpadom definiraju zbirne radnje koje uključuju sljedeće
hijerarhijske postavke:

 Izbjegavanje nastanka otpada,
 Smanjenje količina i vrsta otpada,
 Ponovna upotreba otpada za istu namjenu uz obradu,
 Recikliranje otpada, iskorištavanje uz obradu,
 Obrada otpada,
 Odlaganje otpada.

Ciljevi Plana su stvaranje efikasnog sustava gospodarenja otpadom. Sustav, osim efikasnosti koja se mora 
razvijati sa postojećim trendovima na terenu, mora biti ekonomski isplativ te po mogućnosti samoodrživ.

Planom su predviđene i mjere za povećanje izdvajanja korisnih kategorija otpada iz komunalnog otpada i to:

- edukacijom stanovništva,
- edukacijom poduzetnika i obrtnika,
- suradnjom s nevladinim sektorom na području edukacije, kao i niz drugih mjera.
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5. OSTVARENO U SKLADU S DEFINIRANIM MJERAMA I CILJEVIMA

Općina će postepeno implementirati mjere cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Programi implementacije 
mjera iziskuju znatna materijalna sredstva, te se u okvirima mogućnosti razvija mrežni sustav.

5.1 Komunalno poduzeće

Na području općine, mješoviti komunalni otpad prikuplja tvrtka Runolist d.o.o. iz Vrpolje. U narednom periodu 
potrebito je raspisati novu koncesiju za prikupljanje otpada na području općine.
Miješani komunalni otpad prikuplja se jednom tjedno u svim naseljima općine, dok se glomazni otpad prikuplja  
dva puta godišnje. Otprilike 70% kućanstava na području općine koristi ovakav način prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada, odnosno posjeduje ili spremnike zapremine 120 L ili dodatne vreće od 120 L.

5.2 Komunalna oprema

Korisnici usluge prikupljanja otpada na području općine koriste spremnike zapremine 120 L te dodatne vrećice od 
120 L za povremeni odvoz viška otpada.

Općina planira u 2017. godini u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izgraditi zelene 
otoke na 7 predviđenih lokacija. Na zelenim otocima planiraju se postaviti spremnici za sakupljanje sljedećih 
vrsta otpada:

· papir, 
· staklo, 
· PVC, 
· tekstil, 
· baterije.

Predviđene lokacije zelenih otoka na području općine su:

· Velika Kopanica - k.o.Vel.Kopanica kčbr.272/2 i 1149
· Divoševci - k.o.Beravci kčbr.107/1 i 1703/2, k.o.Divoševci kčbr.498/1
· Mala Kopanica - k.o.Mala Kopanica kčbr.394/1
· Kupina - k.o.Kupina kčbr.104

5.3 Ukupne količine sakupljenog otpada na području općine u 2016. godini

U 2016. godini je na području općine Velika Kopanica ukupno prikupljeno 222,20 t miješanog komunalnog 
otpada. 
U 2015. godini je na području općine Velika Kopanica ukupno prikupljeno 308,00 t miješanog komunalnog 
otpada, dok je u 2014.godini ukupno prikupljeno 249,00 t. 

Na području općine ne postoji građevina za zbrinjavanje, odnosno odlaganje komunalnog otpada. Sav nastali 
miješani komunalni otpad odvozi se na odlagalište otpada „Vitika“ u Đakovu te je predan na obradu tvrtki 
Univerzal d.o.o., ovlaštenom obrađivaču komunalnog otpada.

Također, na području općine (po kućanstvima) ne provodi se selektivno prikupljanje komunalnog otpada kao što 
su staklo, papir, PET ambalaža i sl., već se sav komunalni otpad zajedno miješa i odlaže u spremnike ili vrećice 
predviđene prikupljanju miješanog komunalnog otpada.
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5.4 Lokacije onečišćene otpadom

Općina je krajem 2015. godine putem svojih djelatnika i obilaskom cjelokupnog teritorija općine detektirala dvije 
lokacije divljih odlagališta otpada:

-� Garčica, Velika Kopanica
-� Beravački pašnjak, Beravci

Općina predviđa da će se visina sredstava za sanaciju divljih odlagališta kretati oko 500.000,00 kuna, a 
financiranje će se izvršiti na način da će Općina financirati pripremne radove kao što je izrada Plana sanacije i 
ostalih pripremnih radova koji su neophodni da bi se moglo pristupiti konkretnim radovima na sanaciji divljih 
odlagališta, a ostale troškove planiramo da će snositi resorno Ministarstvo, odnosno Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost.

U 2016. godini Općina je u suradnji s tvrtkom „Runolist“ d.o.o. iz Vrpolja učestovala u akciji „Zelena čistka“ 
3

(održana dana 23.travnja 2016.g.) gdje prikupljeno cca 12m  mješanog komunalnog otpada na raznim lokacijama 
diljem općine. U akciji je također sudjelovalo i nekoliko Udruga s područja općine.

5.5 Mobilno reciklažno dvorište

Krajem 2014. godine sklopljen je Ugovor sa tvrtkom „Runolist“ d.o.o. iz Vrpolja o izgradnji jednog mobilnog 
reciklažnog dvorišta na lokaciji k.č. br. 1238/2, k.o. Velika Kopanica koje je i izgrađeno u 2015.godini. Cijena 
izgradnje navedenog mobilnog reciklažnog dvorišta iznosila je 9.874,36 kuna (iznos s PDV-om).

Slika 2. Lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

Izvor: http://geoportal.dgu.hr/viewer/

IV. Izmjenama i dopunama PPUO Velika Kopanica, površina koja se nalazi na k.č.br.1238/2, k.o.Velika 
Kopanica, ucrtana je kao područje gdje se može graditi reciklažno dvorište.
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5.6 Edukacija

U 2017. godini se planira provesti edukacija stanovništva o razvrstavanju otpada putem edukativnih radionica i 
letaka.

6. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 
KATEGORIJAMA OTPADA

Na području općine Velika Kopanica nema opasnog otpada.

7. ZAKLJUČAK

Kako bi se postojeće stanje uskladilo sa zahtjevima Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
tijekom 2017. godine Općina Velika Kopanica treba uložiti dodatne napore u provođenju zadanih ciljeva.

Kako bi se ispoštovali zakonski zahtjevi u 2017. godini potrebno je:

- izraditi Reviziju Plana kako bi se uskladio sa novim Zakonom,
- sanirati postojeća divlja odlagališta otpada i vršiti nadzor terena s ciljem sprječavanja nastanka novih 

divljih odlagališta,
- izraditi novi cjenik odvoza otpada, plan naplate i sakupljanja otpada (nakon donošenja Uredbe o 

komunalnom otpadu),
- donijeti novu Odluku o komunalnom redu (nakon donošenja Uredbe o komunalnom otpadu),
- pripremiti dokumentaciju za prijavu projekata za dobivanje sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost,
- pristupiti nabavi komunalne opreme za sustav odvojenog sakupljanja otpada te podjela istih po 

kućanstvima,
- nakon što se stvore odgovarajući uvjeti za odvojeno prikupljanje različitih vrsta komunalnog otpada 

potrebno je provoditi dodatne mjere edukacije stanovništva kako bi se povećao postotak odvojenog 
prikupljanja posebnih kategorija otpada,

- uspostaviti sustav učinkovitog komunalnog redarstva koji bi na terenu nadgledao postupanje sa otpadom,
- nastaviti s daljnjom edukacijom stanovništva o razvrstavanju otpada putem edukativnih radionica i 

letaka.

Za značajnije smanjenje količina otpada trebati će dulje vrijeme i disciplinirano pridržavanje svih predviđenih 
mjera za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada, te smanjenje količina otpada koje se trajno odlažu na 
odlagališta.  

KLASA:363-01/17-01/5
URBROJ:2178/12-01-17-01
Velika Kopanica, 22.ožujka 2017.g.

OPĆINA VELIKA KOPANICA
POVJERENIK VLADE RH

Josip Glavačević, v.r.
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4.

 Temeljem članka 85.b  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 10/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), povjerenik Vlade Republike 
Hrvatske u Općini Velika Kopanica (“Narodne novine” broj 8/2017.), dana 27. ožujka 2017. g. donosi

ODLUKU
  

o usvajanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom
na području općine Velika Kopanica za 2016. godine

I.

� Povjerenik Vlade Republike Hrvatske koji obavlja poslove iz nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela 
općine Velika Kopanica usvaja Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom na području općine Velika 
Kopanica za 2016.godinu.

II.

� Tekst Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom na području općine Velika Kopanica za 
2016.godinu sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

U OPĆINI VELIKA KOPANICA

KLASA:022-01/17-01/10
URBROJ:2178/12-01-17-01
Velika Kopanica, 27. ožujka 2017. godine   

POVJERENIK VLADE RH

Josip Glavačević, bacc.ing.techm.aliment., v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

12.

 Na temelju članka 21. i članka 30. stavak 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99., 117/01., 
36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10) i članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11, 144/12. i 19/13.) i 
članak 46. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 9/09., 5/13. i 14/14.), 
Općinska načelnica općine Vrpolje 21. ožujak 2017. godine donijela je

ZAKLJUČAK

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Čajkovci

Članak 1.

� Općinska načelnica općine Vrpolje potvrđuje imenovanje zapovjednika vatrogasne postrojbe 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čajkovci u osobi

� Tomislav Perčević, Čajkovci, B. Radića 33, OIB 57211671620 – zapovjednik
        
�

Članak 2.

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

OPĆINA VRPOLJE 
OPĆINSKA NAČELNICA 

Klasa: 023-01/17-01/11
Urbroj: 2178/11-01/17-1
Vrpolje, 21. ožujka 2017.g.

Općinska načelnica:
Ankica Zmaić, v.r.
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13.

 Na temelju članka 16.stavka 13. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne 
novine“ br. 71/16) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 
5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 34. sjednici održanoj 15. ožujka 2017.godine, donijelo 
je

O D L U K U

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Vrpolje
„Izgradnja građevine javne namjene – Kulturno-turistički centar – Eko-etno kuća u Vrpolju“

Članak 1.

� U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4., Tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020. godine te ostvarivanja bespovratne potpore, Općinsko vijeće općine Vrpolje ovom Odlukom daje 
suglasnost za provedbu ulaganja „Izgradnja građevine javne namjene – Kulturno – turistički centar – Eko-etno 
kuća u Vrpolju“.

Članak 2.

� Podnositelj Zahtjeva za potporu – Korisnik je Općina Vrpolje.

Članak 3.

� Suglasnost se daje na temelju dokumenta „Opis projekta /operacije koji je prilog ove Odluke i čini njezin 
sastavni dio.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-02/02
Urbroj: 2178/11-01/17-2
Vrpolje, 15.  ožujka  2017.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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14.

 Na temelju članka  65 i članka 70. Zakona o proračunu (NN br. 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 31. 
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 9/09., 5/13. i 14/14) Općinsko vijeće 
općine Vrpolje na svojoj 34. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2017. g. donijelo je 

ODLUKU

 o raspodjeli rezultata poslovanja općine Vrpolje na dan 31.12.2016.g.

Članak 1.

� Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.706.500,82 kn. koristiti će se za pokriće manjka prihoda od 
nefinancijske imovine.
     
           Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 694.440.58 kn.

           Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 694.440.58 kn ostvarili smo višak 
prihoda poslovanja u iznosu od 1.012.060,24 kn i kao takav biti će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „ Službenom vjesniku“ Brodsko- posavske 
županije. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/02
Urbroj: 2178/11-01/17-4
Vrpolje, 15. ožujka 2017.g. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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15.

 Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. . 26/03., 
82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09.,49/11.,144/12., 94/13., 153/13,147/14.i 36/15) i članka 31. 
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.,5/13. i 14/14), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 34. sjednici održanoj 15. ožujka 2017. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području općine Vrpolje u 2016. godini

Članak 1.

� Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture propisani u članku 30. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na području općine Vrpolje za 2016. godinu planiran je u iznosu od 1.155.000,00 
kuna iz Općinskog proračuna, a ostvaren u iznosu od 986.539,04 kuna iz Općinskog proračuna.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi:

1. Građenje javnih površina

a) Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju (Ulica J.J.Strossmayera – lijeva strana, Ulica Hrvatskih 
branitelja – do vrtića i Ulica Pavićeva)  
Planirano: 530.000,00 kuna
Ostvareno: 496.916,54 kune
Izvori financiranja: 170.000,00 kuna iz Državnog proračuna (Ministarstvo graditeljstva i 
prostornog uređenja) 100.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 226.916,54 iz Općinskog 
proračuna)

b) Izgradnja i uređenje parka i dječjeg igrališta u Vrpolju
Planirano: 100.000,00 kuna
Ostvareno:  96.308,75 kuna
Izvori financiranja: Općinski proračun

c) Izgradnja dječjeg igrališa u Starim Perkovcima 
Planirano: 40.000,00 kuna
Ostvareno: 39.840,00 kuna
Izvori financiranja: Općinski proračun

2. Građenje nerazvrstanih cesta – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 
Grobljanske i Hercegovačke ulice u Starim Perkovcima i priprema za Mjeru RR 7.2.2.
Planirano: 150.000,00 kuna
Ostvareno: 63.437,50 kuna
Izvori financiranja: Općinski proračun
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3. Građenje groblja

a) Izgradnja pješačkih staza i vodovodne mreže na groblju u Starim Perkovcima

Planirano:  12.000,00 kuna
Ostvareno: 10.987,00 kuna
Izvori financiranja: Općinski proračun

4. Javna rasvjeta

a) Izgradnja javne rasvjete u naselju Stari Perkovci – Ulica J. i F. Zmaića i Ulica Dragotinska
Planirano: 260.000,00 kuna
Ostvareno: 240.911,75 kuna
Izvori financiranja: Općinski proračun

b) Stručni nadzor javne rasvjete u naselju Vrpolje, Ulica J.B.Jelačića
Planirano: 13.000,00 kuna
Ostvareno: 12.937,50 kuna
Izvori financiranja: Općinski proračun

5. Građenje vodovodnog sustava – opskrba pitkom vodom

a) Produženje vodovodne mreže u Starim Perkovcima – projektna dokumentacija za Ulicu Matije 
Gupca, Ulicu Josipa i Franje Zmaića, Ulicu Stadionsku i Ulicu Dobrevo 
Planirano: 50.000,00 kuna
Ostvareno: 25.200,00 kuna
Izvori financiranja: Općinski proračun

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/02
Urbroj: 2178/11-01/17-5
Vrpolje, 15. ožujka 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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16.

 Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03., 
82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09.,49/11.,144/12., 94/13, 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 31. 
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.,5/13. i 14/14.), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 34. sjednici održanoj 15. ožujka 2017. godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području 

općine Vrpolje u 2016. godini

Članak 1.

� Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje za 2016. godinu planiran je 
u iznosu od 1.751.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 1.738.163,57 kuna.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi:

1. Odvodnja atmosferskih voda
- pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske putove na 
području cijele općine po potrebi i uređenje voda

Planirano: 25.000,00 kuna
Ostvareno: 24.045,39 kuna

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred zgrade 
općine i parkovima u Općini Vrpolje

Planirano: 45.000 kuna
Ostvareno: 37.095,30 kuna

3. Održavanje javnih površina
- nabava i postavljanje turističkih znakova,klupa za parkove, kanti za otpad, sanacija pješačkih 
staza, sadnja drveća,cvijeća, nasipanje zemlje, uklanjanje drveća i drugo

Planirano: 65.000,00 kuna
Ostvareno: 73.096,25 kuna

4. Održavanje nerazvrstanih cesta
- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom i nasipanje poljskih putova na području 
općine Vrpolje te čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama

Planirano: 1.221.000,00 kuna
Ostvareno: 1.220.394,89 kuna
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5. Održavanje groblja
- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz smeća sa groblja 

Planirano: 50.000,00 kuna
Ostvareno: 47.539,38 kuna

6. Javna rasvjeta
- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i poboljšanje rasvjete na području općine Vrpolje

Planirano: 30.000,00 kuna
Ostvareno: 26.765,60 kuna
 
- troškovi el. energije za javnu rasvjetu na području općine Vrpolje

Planirano: 315.000,00 kuna
Ostvareno: 309.226,76 kuna

Članak 3.

� Ostvareni rashodi u iznosu 1.738.163,57 kuna utrošeni su iz sredstava Općinskog proračuna.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/02
Urbroj: 2178/11-01/17-6
Vrpolje, 15. ožujka 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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17.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09., 
5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 34. sjednici održanoj 15. ožujka 2017. godine donijelo je 

Z A KL J U Č A K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
socijalne skrbi na području općine Vrpolje u 2016. godini

Članak 1.

� Program socijalne skrbi na području općine Vrpolje za 2016. godinu planiran je u iznosu 369.000,00 
kuna, a ostvaren je u iznosu 363.275,25 kuna iz Proračuna općine Vrpolje te 38.000,00 kn za ogrjev iz Državnog 
proračuna.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi:

1. Pomoć za stanovanje – Planirano: 5.000,00 kuna
    (režije i dr. troškovi )   Ostvareno: 5.000,00 kuna

2. Jednokratna novčana pomoć – Planirano: 2.000,00 kn
    zbog teških okolnosti (bolest) Ostvareno: 2.000,00 kn

3. Jednokratna novčana pomoć za studente – � Planirano: 50.000,00 kn
� � � � � �  Ostvareno: 48.000,00 kn

4. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta – � Planirano: 24.000,00 kn
� � � � � � � Ostvareno: 23.000,00 kn
5. Pomoć za troškove prijevoza učenicima srednjih škola – Planirano: 33.000,00 kn
                                                                                               Ostvareno: 37.275,25 kn

6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu – � � Planirano: 2.500,00 kn
    za Sv. Nikolu – prvi razredi O.Š., mala škola i vrtić� Ostvareno: 2.420,35 kn
7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova – Planirano: 1.000,00 kn
                                                                           Ostvareno: 0,00 kn

8. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade – �� Planirano: 4.000,00 kn
� � � � � � �        � Ostvareno: 0,00 kn
9. Sufinanciranje redovitog programa Dječjeg vrtića -    �� Planirano: 204.000,00 kn
    «Zvrk» Područni vrtić Vrpolje� � �        � Ostvareno: 204.000,00 kn

10. Pomoć za građane i kućanstva u naravi – bilježnice za učenike osnovne škole, pomoć i     
                                                                        njega u kući, sufinanciranje knjige i pomoć pri 
� � � � � �  elementarnoj nepogodi
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- Planirano: 35.000,00 kn
- Ostvareno: 32.579,65 kn

11. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija
� - Crveni križ� - Planirano: 9.000,00 kuna
� � � - Ostvareno: 9.000,00 kuna

�
12. Osiguranje ogrjeva korisnicima pomoći za uzdržavanje – � � Planirano: 38.000,00 kn
� � � � � � � �    � Ostvareno: 38.000,00 kn

Članak 3.

� Ostvareni rashodi za Program socijalne skrbi u iznosu od 363.275,25 kuna financirani su iz Općinskog 
proračuna.

Članak 4.

� Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/02
Urbroj: 2178/11-01/17-7
Vrpolje, 15. ožujka 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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18.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
9/09., 5/13. i 14/14), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 34. sjednici održanoj 15. ožujak 2017. godine 
donijelo je

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje 

se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2016. godinu

Članak 1. 

� Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu 
općine Vrpolje za 2016. godinu planiran je u iznosu 406.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu 400.712,43 kuna.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi:

I   KULTURA

� a) Hrvatska čitaonica Vrpolje (nabavka knjižne i neknjižne građe, materijalni i drugi troškovi i 
djelatnik knjižnice)

� Planirano:  65.000,00 kuna
� Ostvareno: 65.116,53 kuna
� Rashodi za nabavu knjižne i neknjižne građe realizirani su u iznosu 41.116,53 kune koji su financirani 
sa 15.000,00 kuna iz Državnog proračuna (Min.kulture), 4.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 22.116,53 
kune iz Općinskog proračuna. Rashodi za djelatnicu i materijalni troškovi u iznosu 24.000,00 kuna financirani 
su iz Općinskog proračuna.

� b) Kulturno umjetnička društva na području općine Vrpolje 
� KUD «I. Meštrović» Vrpolje� - Planirano: 15.000,00 kuna

                                                 Ostvareno: 15.000,00 kuna

� KUD «Ravnica» Stari Perkovci – Planirano: 20.000,00 kuna
                                                                  Ostvareno: 20.000,00 kuna
 
� KUD «Đeram» Čajkovci – Planirano: 15.000,00 kuna
� � � �         Ostvareno: 15.000,00 kuna

� Planirano: 50.000,00 kuna
� Ostvareno: 50.000,00 kuna
� Financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna realizirana su temeljem objavljenog Javnog natječaja za 
udruge, Odluke o odobravanju sredstava i Ugovora o financijskoj potpori, a sve na osnovu Pravilnika o 
financiranju javnih potreba.
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II   ŠPORT

� Sportski klubovi na području općine Vrpolje
- RK Vrpolje – Planirano: 28.000,00 kuna

     Ostvareno: 28.000,00 kuna
- Taekwondo klub Vrpolje – Planirano: 5.000,00 kuna

   Ostvareno: 5.000,00 kuna
- NK «Sloga» Vrpolje – Planirano: 29.000,00 kuna

        Ostvareno: 29.000,00 kuna
- NK «Mladost» Čajkovci – Planirano: 29.000,00 kuna

  Ostvareno: 29.000,00 kuna
- NK «» Perkovci – Planirano: 29.000,00 kuna

Ostvareno: 29.000,00 kuna

� Ukupno planirano: 120.000,00 kuna
� Ukupno ostvareno: 120.000,00 kuna

� Financijska sredstva u iznosu 120.000,00 kuna realizirana su temeljem objavljenog Javnog natječaja 
za udruge, Odluke o odobravanju sredstava i Ugovora o financijskoj potpori, a sve na osnovu Pravilnika o 
financiranju javnih potreba.

� Troškovi režija za sportske objekte plaćeni iz Općinskog proračuna (el. energija, voda, plin) za 
sportske klubove:

a) RK Vrpolje – 4.554,14  kuna
b) NK „Sloga“ Vrpolje – 6.971,98 kuna
c) NK „Mladost“ Čajkovci – 3.615,49 kuna
d) NK „Perkovci“ Stari Perkovci – 9.460,54 kune

Ukupno planirano: 30.000,00 kuna
Ukupno ostvareno: 24.602,15 kuna

�
� � �  
III   PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ

a) Predškolski odgoj – mala škola – Dj. vrtić «Zvrk» Đakovo
Planirano: 64.000,00 kuna
Ostvareno: 64.000,00 kuna

b) Školski odgoj – O.Š. «I. Meštrović»
Planirano: 20.000,00 kuna
Ostvareno: 19.993,75 kuna

IV  VJERSKE ZAJEDNICE

- Župa Vrpolje –
Planirano: 5.000,00 kuna
Ostvareno: 5.000,00 kuna

V    UDRUGE GRAĐANA

a) UDVDR RH Vrpolje – Planirano: 5.000,00 kuna, Ostvareno: 5.000,00 kuna
b) Udruga Matica umirovljenika mjesta Vrpolja – Planirano: 7.500,00 kuna

          Ostvareno: 7.500,00 kuna
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a) Lovačka udruga «Srna» Vrpolje, Čajkovci, Stari Perkovci – Planirano: 6.000,00 kuna, 
Ostvareno: 6.000,00 kuna

b) Konjogojska udruga Stari Perkovci – Planirano:4.000,00 kn, Ostvareno:4.000,00 kn
c) Konjogojska udruga „Mrkov“ Vrpolje – Planirano: 2.000,00 kuna, Ostvareno: 2.000,00 kuna 
d) Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja Vrpolje – Planirano: 2.000,00 kuna, Ostvareno: 

2.000,00 kuna
g)   Sportska ribolovna udruga „Štuka“ Vrpolje – Planirano: 3.500,00 kuna, 
      Ostvareno: 3.500,00 kuna    

Planirano: 30.000,00 kuna
Ostvareno: 30.000,00 kuna
Financijska sredstva u iznosu 30.000,00 kuna realizirana su temeljem objavljenog Javnog natječaja za 
udruge, Odluke o odobravanju sredstava i Ugovora o financijskoj potpori, a sve na osnovu Pravilnika 
o financiranju javnih potreba.

VIII� OSTALE UDRUGE

a) LAG «Slavonska ravnica»
Planirano: 10.000,00 kuna
Ostvareno: 10.000,00 kuna

b) Ostale udruge i ustanove (Spomen galerija „I.Meštrović“, Konjogojska udruga Čajkovci, 
Udruga Šokaca, Udruga slijepih, Udruga gluhih i drugi)

Planirano: 12.000,00 kuna
Ostvareno: 12.000,00 kuna 

Članak 3.

� Ostvareni rashodi u iznosu od 381.712,43 kune za Program javnih potreba financirani su iz Općinskog 
proračuna, a rashodi u iznosu od 19.000,00 kuna financirani su iz Državnog i Županijskog proračuna što su 
ukupno utrošena sredstva u iznosu 400.712,43 kune
�

Članak 4.

� Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021.05/17-01/02
Urbroj: 2178/11-01/17-8
Vrpolje, 15. ožujka 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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19.

 � Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 34. sjednici održanoj 15. ožujka 2017. 
godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

kapitalnih i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini

u vlasništvu općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini 

neprofitnih organizacija na području općine Vrpolje

za 2016.godinu

Članak 1.

� Programom kapitalnih i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini u vlasništvu općine Vrpolje i 

kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih organizacija na području općine Vrpolje za 2016.godinu planirana su 

ulaganja u iznosu od 1.408.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 1.201.857,21 kuna.

Članak 2.

� Ostvareni Program raspoređen je prema ulaganjima i rashodima u 2016.godini kako slijedi:

� I  KAPITALNA ULAGANJA NA POSLOVNIM OBJEKTIMA 

1. IZGRADNJA EKO-ETNO KUĆE U VRPOLJU

Plan financijskih sredstava: 30.000,00 kuna

Ostvareno: 24.989,75 kuna

Izvori financiranja:  24.989,75 kuna iz Općinskog proračuna

� II  DODATNA ULAGANJA NA POSLOVNIM OBJEKTIMA

1. UREĐENJE I SANACIJA ZGRADE općine VRPOLJE

Plan financijskih sredstava: 100.000,00 kuna

Ostvareno: 101.047,50 kuna

Izvori financiranja: 101.047,50 kuna iz Općinskog proračuna

2. UREĐENJE, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U 

ČAJKOVCIMA

Plan financijskih sredstava: 1.000.000,00 kuna

Ostvareno: 857.822,81 kuna

Izvori financiranja: 400.000,00 kuna iz MRRFEU  i 457.822,81 kuna iz Opć. proračuna

3. REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE U ČAJKOVCIMA (nadstrešnica i sanitarni čvor)- 

projektna dokumentacija

Plan financijskih sredstava: 16.000,00 kuna

Ostvareno: 0,00 kuna

4. REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE U STARIM PERKOVCIMA (prostorija za hladnjaču)- 

projektna dokumentacija

Plan financijskih sredstava: 11.000,00 kuna

Ostvareno: 0,00 kuna
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5. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U ČAJKOVCIMA I LEGALIZACIJA

Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna

Ostvareno: 22.566,21 kuna

Izvori financiranja: 22.566,21 kuna iz Općinskog proračuna

6. REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U ČAJKOVCIMA – projektna dokumentacija

Plan financijskih sredstava: 28.000,00 kuna

Ostvareno: 22.500,00 kuna

Izvori financiranja: 22.500,00 kuna iz  Općinskog proračuna

7. UREĐENJE DJEČJEG VRTIĆA – stolarija – stijena

Plan financijskih sredstava: 25.000,00 kuna

Ostvareno: 24.380,76 kuna

Izvori financiranja: 24.380,76 kuna iz Općinskog proračuna

� III    KAPITALNA ULAGANJA NA IMOVINI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 

1. UREĐENJE CRKVE ROĐENJA SV. IVANA KRSTITELJA U VRPOLJU

Plan financijskih sredstava: 111.000,00 kuna

Ostvareno: 82.500,00 kuna

Izvori financiranja: 50.000,00 kuna iz Ministarstva kulture i 32.500,00 kuna iz Opć. prorač.

2. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U VRPOLJU

Plan financijskih sredstava: 27.000,00 kuna

Ostvareno: 27.319,45 kuna

Izvori financiranja:  27.319,45 kuna iz Općinskog proračuna

3. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U STARIM PERKOVCIMA

Plan financijskih sredstava: 30.000,00 kuna

Ostvareno: 30.000,00 kuna

Izvori financiranja: 30.000,00 kuna iz Općinskog proračuna

4. ZAVRŠETAK LEGALIZACIJE VATROGASNIH DOMOVA U VRPOLJU I 

ČAJKOVCIMA

Plan financijskih sredstava: 10.000,00 kuna

Ostvareno: 8.730,73 kuna

Izvori financiranja: 8.730,73 kuna iz Općinskog proračuna

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-02/02
Urbroj: 2178/11-01/17-9
Vrpolje, 15. ožujak 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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20.

 Na temelju članka 44. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 39/13. i 
48/15.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 34. sjednici održanoj 15. ožujka 2017.godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje
i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na

području općine Vrpolje za 2016.godinu

Članak 1.

� Ovim Izvješćem opisujemo koliko je sredstava planirano od zakupa, prodaje i privremenog korištenja 
državnog poljoprivrednog zemljišta, koliko je ostvareno i za čega su sredstva utrošena u 2016. godini.

Članak 2.

� Programom korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje za 2016.godinu planiran je prihod u iznosu 
od 1.050.000,00 kuna, a ostvaren ukupno u iznosu od 1.083.213,50 kuna. Prihod od prodaje državnog 
poljoprivrednog zemljišta ostvaren je u iznosu od 550.818,89 kuna, prihod od dugogodišnjeg zakupa ostvaren je u 
iznosu od 198.425,30 kuna i prihod od zakupa i privremenog korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta 
ostvaren je u iznosu od 333.969,31 kuna.

Članak 3.

� Ostvareni Program i prihodi u iznosu 1.083.213,50 kuna raspoređeni su za rashode kako slijedi:
- Naknada za Povjerenstvo za uvođenje u posjed drž. poljop. zemljišta  = 1.169,49 kn
- Članarina LAG-a „Slavonska Ravnica“�=  10.000,00 kn
- Izrada strateškog dokumenta: Strategija razvoja općine Vrpolje za razdoblje 2015. – 2020. godine 

(mjera potpore PRR 2014-2020)=  19.000,00 kn
- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva� na području općine Vrpolje  = 1.053.044,01 kn

Članak 4.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i dostaviti će se u Ministarstvo poljoprivrede i  Agenciju 
za poljoprivredno zemljište.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/02
Urbroj: 2178/11-01/17-10
Vrpolje, 15. ožujak  2017.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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21.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 34. Sjednici održanoj 15. ožujka 2017.godine 
donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava ostvarenih od promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta na području općine Vrpolje za 2016.godinu

Članak 1.

� Programom korištenja prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području 
općine Vrpolje za 2016.godinu predviđen je prihod u iznosu od 10.000,00 kuna, a ostvaren je prihod od naknade 
za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 1.796,14 kuna u 2016.godini.

Članak 2.

� Ostvarena sredstva u iznosu od 1.796,14 kuna nismo u 2016.godini utrošili za namjene propisane 
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu te se sredstva nalaze u Proračunu općine Vrpolje i utrošiti ćemo ih u 
narednom razdoblju, odnosno u 2017.godini.

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će dostavljen Ministarstvu poljoprivrede te 
objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa:021-05/17-02/02
Urbroj: 2178/11-01/17-11
Vrpolje, 15. ožujka 2017.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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22.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 
5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 34. sjednici održanoj 15. ožujka 2017.godine donijelo 
je

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava
ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada na području općine Vrpolje za 2016. godinu

Članak 1.

� Programom korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području 
općine Vrpolje za 2016.godinu predviđen je prihod od naknade u iznosu od 155.000,00 kuna te izmjenama i 
dopunama Programa predviđen je prihod od 90.000,00 kuna, a ukupno je ostvaren prihod od naknade u iznosu od 
84.562,74 kune.

Članak 2.

� Ostvarena financijska sredstva u iznosu od 84.562,74 kune u 2016.godini namjenski smo utrošili za 
poboljšanje komunalne infrastrukture, odnosno za izgradnju pješačkih staza u Vrpolju.

Članak 3.

� Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-02/02
Urbroj: 2178/11-01/17-12
Vrpolje, 15. ožujka 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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23.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 
5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 34. sjednici održanoj 15. ožujka 2017.godine donijelo 
je 

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava
ostvarenih od šumskog doprinosa za 2016.godinu

Članak 1.

� Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.godinu predviđen je prihod u iznosu 
45.000,00 kuna te izmjenama i dopunama Programa predviđen je prihod od 30.000,00 kuna od šumskog 
doprinosa, a ukupno je ostvaren prihod u iznosu od 24.243,45 kuna.

Članak 2.

� Ostvarena financijska sredstva u iznosu od 24.243,45 kuna u 2016.godini namjenski smo utrošili za 
održavanje komunalne infrastrukture, odnosno za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području 
općine Vrpolje.

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se  u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa:021-05/17-02/02
Urbroj: 2178/11-01/17-13
Vrpolje, 15. ožujka 2017.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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24.

 Na temelju članka 21. i članka 30. stavak 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99., 117/01., 
36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10) i članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11, 144/12. i 19/13.) i 
članak 46. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 9/09., 5/13. i 14/14.), 
Općinska načelnica općine Vrpolje 21. ožujka 2017. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika 
vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog

društva Vrpolje

Članak 1.

� Općinska načelnica općine Vrpolje potvrđuje imenovanje zapovjednika vatrogasne postrojbe 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrpolje u osobi

�  Željko Abramović, Strizivojna, S. Radića 121, OIB 80436883716 – zapovjednik
        
�

Članak 2.

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

OPĆINA VRPOLJE 
OPĆINSKA NAČELNICA 

Klasa: 023-01/17-01/11
Urbroj: 2178/11-01/17-2
Vrpolje, 21. ožujka 2017.g.

Općinska načelnica:
Ankica Zmaić, v.r.
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25.

 Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) 
članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne 
novine" br. 24/13) i članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 
5/13 i 14/14), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj  34. sjednici održanoj dana  15. ožujka 2017. godine 
donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg  izvještaja o izvršenju  Proračuna općine Vrpolje
za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2016.godine

OPĆI DIO
Članak 1.

� Godišnjim obračunom Proračuna općine Vrpolje za  razdoblje od 01.01.-31.12.2016. godine utvrđeni su 
ostvareni prihodi i primici u iznosu od  6.142.424,01 kn.

Članak 2.

� Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. godine izvršeni su 
u ukupnom iznosu od  5.949.275,02 kn.

Članak 3.

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

� Ostvareni prihodi i primici  …………………...…........  6.142.424,01  kn
� Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…  5.949.279,68  kn
Višak  prihoda u razdoblju 01.01.-31.12.2016.g.…...…   193.149,99 kn
 

� Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

  Višak  prihoda i primitaka- preneseni ……………………………….818.911,25 kn
               Višak  prihoda u razdoblju 1.1.- 31.12.2016.g.............................. 193.149,99  kn
�   Višak prihoda i primitaka 31.12.2016.g ..………………………… 1.012.061,24 kn

Članak 4.

� Stanje žiro-računa na dan 1.1.2016.godine bilo je 822.028,91 kn,  a na dan 31.12.2016.godine je 
1.026.875,77 kn.
�

Članak 5.

Stanje blagajne na dan 31.12.2016.godine bilo je  0,00  kn.
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Članak 6.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2016.g.:
       -     potraživanja za općinske poreze ………………………….  …… 241.722,78 kn

- � potraživanja za dane koncesije ……………………….…..............11.500,00 kn
-     potraživanja za najam poslovnog prostora……………………….    5.516,45 kn
-     potraž.za zakup poljop. zemljišta u vlasništvu RH.....................284.380,01 kn
-     potraž.za zakup polj. zemljišta - dugogodišnji zakup ............... . 51.732,19 kn
-     potraž.za najam – dvorana(domova).............................................2.300,00 kn
-     potraživanja za korištenje javne površine ...................................16.985,00 kn
-     potraživanja – spomenička renta……………………………………... 769,47 kn
- � potraživanja za komunalnu naknadu……………………………. 596.384,67 kn
-� potraživanja za komunalni doprinos........................................... 79.724,17 kn
-     potraživanja za grobno mjesto………………………...………….... 4.182,00 kn
-     potraživanja za grobnu naknadu………………………………….....2.097,10 kn
-     potraživanja po osnovi prodaje poljop. zemljišta ………….….....67.490,71 kn
-     potraživanja po osnovi prodaje stanova ……………………………...985,23 kn

Članak 7.

� Nepodmirene obveze na dan 31.12.2016.godine, u ukupnom iznosu  48.546,77  kn, odnose se na 
nepodmirene obveze prema dobavljačima u iznosu 15.508,65 kn. , obveze za plaću (prosinac 2016.) u iznosu od 
33.038,12 kn. 
�

Članak 8.

� 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 Vrpolje za 
razdoblje od 1.1. do 31.12.2016.g.

POSEBNI DIO

Članak 9.

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

Članak 10.

� Godišnji obračun Proračuna općine Vrpolje, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» i na 
službenim internet stranicama općine Vrpolje - www.vrpolje.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/02
Ur.broj: 2178/11-01/17- 3� �
Vrpolje,15. ožujka 2017.  

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Tomislav Šimundić, v.r.
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26.

 Na temelju članka 33. Stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 
94/13.) i članka 46. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/9., 5/13. i 
14/14.), Općinska načelnica općine Vrpolje donosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području općine Vrpolje za 2016. godinu

UVOD

Gospodarenje otpadom je zakonska obaveza jedinice lokalne samouprave.
Temeljne odredbe gospodarenja otpadom sadržane su u:

- � Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („N.N.“ br. 94/13.)i pripadajućim pravilnicima
- � Planu gospodarenja otpadom RH 2007-2015 („NN“ RH 85/07, 126/10 i 31/11)
- � Planu gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj županiji („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije br. 15/08) 
- � Strategiji gospodarenja otpadom RH („NN“ RH 130/05).

 Sukladno navedenim zakonskim odredbama, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja 
komunalnim otpadom, na sjednici Općinskog vijeća općine Vrpolje, održanoj 13.10.2011. godine, usvojen je 
Plan gospodarenja otpadom općine Vrpolje, (u nastavku PGO) za razdoblje od 2011. do 2019. godine. 

ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM

 Sakupljanje komunalnog otpada na cijelom području općine Vrpolje povjereno je poduzeću «Runolist» 
d.o.o., Vrpolje temeljem Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje 
djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja općine Vrpolje od 24. siječnja 2006. godine.
Dana 31.01.2006. god., potpisan je Ugovor o koncesiji, koji je sklopljen na 8 godina  te 31.01.2014. sklopljen je 
Anex br. 1 Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na 
području općine Vrpolje kojim se produžuje rok do završetka natječajnog postupka i do sklapanja ugovora sa 
novoizabranim Koncesionarom prema postupku utvrđenom Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. 
Navedenim ugovorom uređeno je sakupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom te način 
obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz domaćinstava i gospodarskih subjekata na području 
općine Vrpolje.
 Navedenim Ugovorom Koncesionar ima obvezu osigurati normirane posude veličine 120 l i kontejner 
1100 l i kontejner od 5000 l. 
� Komunalni otpad od domaćinstava i pravnih osoba iz sva tri naselja (Vrpolje, Čajkovci i Stari Perkovci) 
odvozi se jednom tjedno, a Koncesionar odvozi prema pozivu korisnika krupni otpad.
� Općina Vrpolje nema lokaciju odnosno građevinu za službeno odlaganje otpada iz razloga što je odvoz 
komunalnog otpada povjeren Koncesionaru Runolist d.o.o. Vrpolje.
� Sporazumom između Brodsko-posavske županije i jedinica lokalne samouprave sa područja naše 
Županije potpisanim 8. 06. 2011. Godine, Brodsko-posavska županija preuzima obvezu izgradnje i uspostave 
Centra za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije u Novoj Gradiški „Šagulje“, a u svrhu uspostave 
cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom.
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� Nadležno Ministarstvo 2015. godine odredilo je da će se otpad sa područja općine Vrpolje odvoziti u 
Centar za gospodarenje otpadom na području Osječko-baranjske županije kad bude izgrađen i u funkciji.

PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA

Ukupna godišnja količina sakupljenog i odloženog komunalnog otpada na području općine Vrpolje prema 
izvješću koncesionara usluge iznosi:

- 210 tona iz domaćinstava;
-   10 tona sa javnih površina
-   20 tona glomaznog otpada

Otpad sa područja općine Vrpolje, Koncesionar odvozi i odlaže na odlagalište u Đakovo s kojima ima 
ugovor za odlaganje otpada.

PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I 
UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

� Na području općine Vrpolje Koncesionar je u rješavanju reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na 
lokaciji  „Vašarište“ u Vrpolju koje će se definirati Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine 
Vrpolje.
� Općina Vrpolje je 2014. godine uspostavila odvojeno prikupljanje otpada (papir, metal, staklo, plastika, 
tekstil i stare baterije) izgradnjom mini reciklažnog dvorišta u Vrpolju sa postavljenim kontejnerima od 1100 L te 
smo postavili dva zelena otoka u naseljima Čajkovci i Stari Perkovci sa kantama od 240L za papir, metal, staklo, 
plastiku, tekstil i stare baterije. Sve tri lokacije su u centru sela. Odvoz otpada vršit će se kad kontejneri i kante 
budu popunjeni, odnosno po potrebi.

PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I 
NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA

� Na području općine Vrpolje nalazi se još jedno divlje odlagalište i to u Čajkovcima koje je trenutno u fazi 
saniranja te će građani biti obaviješteni pisanim putem da je odlagalište sanirano te da je zabranjeno odlaganje 
otpada  uz pomoć drugih institucija. 

OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM 
I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

� Navedene mjere propisat će se u sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

PROVOĐENJE NADZORA OD STRANE INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA

� U 2016.godini nadzor je provodila nadležna inspekcija nad gospodarenjem otpada te su naložili da 
riješimo status reciklažnog dvorišta.
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IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU
MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

� Financijska sredstva za provedbu mjera gospodarenja otpadom osiguravaju se u Proračunu općine 
Vrpolje.

ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Rokovi izvršenja Plana: tijekom 2017. godine
Nositelj izvršenja Plana: Općinska načelnica

ZAKLJUČAK

� Trenutni sustav sakupljanja komunalnog otpada od pravnih i fizičkih osoba djelomično zadovoljava nove 
zakonodavne odredbe Republike Hrvatske.
� Realizacijom izgradnje reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice – tvornice komunalnog otpada od strane 
Koncesionara i realizacijom Županijskog centra za gospodarenje otpadom riješit će se sveobuhvatni problemi te 
stvoriti uvjeti za uspostavu cjelovitog sustava za odvojeno prikupljanje otpada.
� Općina Vrpolje trenutno je u rješavanju sanacije divljeg odlagališta otpada u Čajkovcima te ćemo 
nadzirati lokacije na kojima se do sada nelegalno odlagao otpad.
 

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA

Klasa: 363-01/17-02/12
Urbroj: 2178/11-01/17-1
Vrpolje, 31. ožujka 2017. godine

OPĆINA  VRPOLJE
Općinska načelnica:
Ankica  Zmaić, v.r.
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27.

 Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 
94/13) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-Posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 35. sjednici održanoj 31. ožujka 2017. godine donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom na području općine Vrpolje

za 2016. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području 
općine Vrpolje za 2016. godinu koje je podnijela općinska načelnica.

Članak 2.

� Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području općine Vrpolje za 2016. godinu sastavni je 
dio ove Odluke.

Članak 3.

� Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-Posavske županije“ i dostaviti Brodsko-
posavskoj županiji, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/03
Ur.broj: 2178/11-01/17-2
Vrpolje, 31. ožujak 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Tomislav Šimundić, v.r.
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28.

 Na temelju članka 17.stavka 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 
82/15.), članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 
14/14.), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofe 
i velikih nesreća općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09. i 18/14), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 35.sjednici održanoj 31.ožujak 2017.godine donijela je

O D L U K U
o određivanju pravnih osoba od interesa

za sustav civilne zaštite na području općine Vrpolje

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje određuje pravne osobe  od interesa za sustav civilne zaštite na području 
općine Vrpolje koje svojim snagama i kapacitetima udovoljavaju uvjetima, a to su sljedeće pravne osobe: 

1. VZO Vrpolje

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrpolje

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Čajkovci

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Perkovci

5. Lovačka udruga „Srna“ Čajkovci, Vrpolje, Stari Perkovci

6. Športsko ribolovna udruga „Štuka“ Vrpolje

7. Konjogojska udruga „Stari Perkovci“

8. Konjogojska udruga „Mrkov“ Vrpolje

Članak 2.

� Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Vrpolje su one pravne osobe koje su 
svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na 
području općine Vrpolje.

Članak 3.

� Pravne osobe iz članka 1.ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite općine Vrpolje.

Članak 4.

� Pravnim osobama iz članka 1. Ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i spašavanja te 
civilne zaštite koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, 
nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 5.

� Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području 
općine Vrpolje u svojim operativnim planovima planirat će provedbi dobivenih mjera i aktivnosti.
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Članak 6.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-02/03
Urbroj: 2178/11-01/17-3
Vrpolje, 31. ožujak 2017.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

29.

 Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) i članka 31. Statuta općine 
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»  broj 9/09, 5/13. i 14/14.),) Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 35. sjednici održanoj  31.ožujka 2017.godine donijelo je

SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
za općinu Vrpolje  u razdoblju od 2017 - 2019.g.

UVOD

            Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

           Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.
           Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, 
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava 
civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno 
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih 
i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

            Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje 
resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica 
velike nesreće i katastrofe.

            Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
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            Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela 
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta 
djelovanja.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeći sudionici:
–  Vlada Republike Hrvatske
–  središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Državna uprava)
–  tijela državne uprave i druga državna tijela
–  Oružane snage Republike Hrvatske i policija
–  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a)  stožeri civilne zaštite
b)  operativne snage vatrogastva
c)  operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d)  operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e)  udruge
f)  postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g)  koordinatori na lokaciji
h)  pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

            Jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se 
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
            Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
izvršava sljedeće zadaće:
–  u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

–  donosi procjenu rizika od velikih nesreća
–  donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
 –  donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
–  osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj 

nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

              Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:
–  donosi plan djelovanja civilne zaštite
 –  donosi plan vježbi civilne zaštite
 –  priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
–  kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne 

zaštite
–  donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih 

uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
–  odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih 

snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
–  izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira 

procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
–  osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi 

drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
–  osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te 

vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
–  osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima 

operativnih snaga sustava civilne zaštite
–  uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
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 Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne 
zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog 
stožera civilne zaštite.

             Izvršno tijelo jedinice samouprave, pored poslova gore navedenih donosi vanjski plan zaštite i spašavanja 
u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari, u roku od godine dana od dana primitka odluke Državne uprave o 
obvezi izrade vanjskog plana za postrojenje ili industrijsku zonu.

         Jedinice lokalne samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga 
sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne 
zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, 
dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

 Jedinice lokalne samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa 
organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno 
odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
 U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave organizira volontere u 
provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Operativne snage sastoje se od:

a)  stožeri civilne zaštite
b)  operativne snage vatrogastva
c)  operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d)  operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e)  udruge
f)  povjerenici civilne zaštite
g)  koordinatori na lokaciji
h)  pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
 

* Stožeri civilne zaštite

          Stožer civilne zaštite osniva se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i razini lokalne 
samouprave.
         Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
 Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na 
svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže 
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
 Izvršno tijela jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, 
zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela 
jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne 
samouprave.
 Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi 
velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.
 Stožeri civilne zaštite mogu od znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i ustanova tražiti 
pružanje stručne pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za zaštitu pripadnika 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.
 Jedinica lokalne samouprave obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava uvjete za rad stožera 
civilne zaštite.
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* Operativne snage vatrogastva

 Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva određene 
posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.
 Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se 
uređuje područje vatrogastva, ovoga Zakona, planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i Državnim planom djelovanja civilne zaštite.

Na području općine Vrpolje postoje tri dobrovoljna vatrogasna društava koja su udružena u Vatrogasnu zajednicu 
općine Vrpolje. To su sljedeća dobrovoljna vatrogasna društva:
-  DVD VRPOLJE (središnje društvo)
-  DVD ČAJKOVCI
-  DVD STARI PERKOVCI 

 Središnje društvo DVD Vrpolje ima uspostavljen daljinski sustav uzbunjivanja stanovništva na svom 
području koji je direktno povezan sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Slavonski Brod. 
             
 Za VZO Vrpolje,  sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima u Proračunu općine 
Vrpolje treba osigurati sredstva za funkcioniranje DVD-a.

* Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

 Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba sukladno 
posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog       Crvenog križa. Operativne snage 
Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 
i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja 
Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje 
djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

* Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

  Hrvatska gorska služba spašavanja djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba 
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja.
 Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima 
kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, ovoga Zakona, planovima civilne 
zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

* Udruge

             Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, 
podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio 
operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava 
civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i 
intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite 
sukladno odredbama ovog Zakona i planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
            Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u 
planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.
         Operativni članovi udruga ne mogu se istodobno raspoređivati u više operativnih snaga sustava civilne 
zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.
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              Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite na teret proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna 
Republike Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama.
 Izvršna tijela jedinica lokalne samouprave međusobne odnose s udrugama reguliraju sporazumima 
kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti 
sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za provođenje 
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
 Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode 
osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava 
civilne zaštite na svim razinama.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA  SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU općine VRPOLJE 
Na području općine Vrpolje djeluju  udruge koje bi imale primjerenu ulogu u sustavu zaštite i spašavanja:

- LOVAČKO UDRUGA „SRNA“ Čajkovci, Vrpolje, Stari Perkovci
- KONJOGOJSKA UDRUGA „STARI PERKOVCI“ Stari Perkovci
- KONJOGOJSKA UDRUGA „MRKOV“ Vrpolje
- ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA „ŠTUKA“ Vrpolje

� Čiji članovi svojim radom osiguravaju prohladnost projekata i šumskih putova i poznaju lokalni teren te 
mogu biti vrlo važni čimbenici u sustavu zaštite i spašavanja.

Rad ovih udruga sufinancira se sredstvima iz Općinskog proračuna Vrpolje. 

Malobrojne udruge građana ne predstavljaju značajan potencijal općine s aspekta mogućnosti njihovog  
angažiranja u zaštiti i spašavanju.

 *Postrojba civilne zaštite

 Kako bi se mogle provoditi aktivnosti  u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni ugroženosti, osnovana 
je postrojba civilne zaštite opće namjene za područje općine Vrpolje.
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* Povjerenici civilne zaštite
              Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite moraju se imenovati povjerenici 
civilne zaštite
 Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika treba imenovati izvršno tijelo jedinice lokalne 
samouprave za svako naselje.

* Koordinator na lokaciji
          Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim 
stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. Koordinatora na lokaciji, 
sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih 
snaga sustava civilne zaštite.

*Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
            U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe koje su posebnim 
odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne  samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 1148



operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj:82/15), posebnih propisa i njihovih općih akata.
 Pravna osoba koja u području svoje nadležnosti utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog događaja, velike nesreće 
i/ili katastrofe dužna je o tome bez odgode obavijestiti nadležni centar 112.
           Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave i 
načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim resursima u 
provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
           Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u situacijama iz stavka 6. ovog članka podmiruju se iz 
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnog proračuna Republike Hrvatske.
           Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji su raspoređeni u 
operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

          Na području općine Vrpolje djeluju dvije ambulante koje  provode  primarnu zdravstvenu zaštitu dr. 
Predrag Vučković i dr. Marija Tečer, te Zavod za hitnu medicinu, ispostava Vrpolje.
Veterinarska zaštita se ostvaruje kroz veterinarsku ambulantu koja  je  smještena u općinskom središtu Vrpolje 
pod nazivom Veterinarska ambulanta Vrpolje. 
Općina Vrpolje  je gospodarski srednje razvijena općina pa je sukladno tome mogućnost za popunu materijalno-
tehničkim sredstvima ograničena, osobito u smislu posjedovanja  specijalnih radnih strojeva i agregata za 
proizvodnju el. energije. Kako se radi o prostoru u kojemu je poljoprivredna proizvodnja osnovna grana 
djelatnosti stanovništvo uglavnom raspolaže sa vozilima i radnim strojevima namijenjenih poljoprivredi. Popunu 
postrojbe sa ovom vrstom mehanizacije (traktori, prikolice, mot. pile i sl.) moguće je izvršiti iz lokalnih izvora, 
kao i sa jednostavnim oruđem za rad (lopate,krampovi,sjekire i sl.).

Članovi stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnih županijskih centara 112 ili na način utvrđen planom 
zaštite i spašavanja određene razine.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe stožera civilne zaštite obavljaju jedinstveni upravni odjeli jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave.

ZAKONSKE ODREDBE
-     Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj: 82/15)
-     Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine broj 
30/14 i 67/14)

PLAN ZA PROVOĐENJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Sukladno  donesenoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Općinu Vrpolje, 
srednjoročnom planu razvoja, osobnoj i materijalnoj formaciji  te usklađenosti s osiguranim financijskim 
sredstvima u Proračunu, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je 
civilna zaštita ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, u razdoblju od 2017.- 2019. g.
  
Općina Vrpolje kao jedinica lokalne samouprave treba donijeti ili uskladiti:
-   Plan zaštite i spašavanja za područje općine Vrpolje,
-   Plan djelovanja civilne zaštite za Općinu Vrpolje kao sastavni dio Plana zaštite i spašavanja,

 Po izradi ili usklađenju Plana zaštite i spašavanja i Plana djelovanja civilne zaštite, izvršiti smotriranje 
Tima civilne zaštite  i donijeti Plan vježbi civilne zaštite  te provesti obuku s članovima tima.
 Na Odluku o pripadnicima operativnih snaga, čiji prijedlog donosi izvršni čelnik treba ishoditi 
suglasnosti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite, koju u konačnici donosi 
predstavničko tijelo. 
Imenovati povjerenike i njihove zamjenike za naselja.
Ustrojiti evidenciju svih pripadnika civilne zaštite. 
Uskladiti evidenciju pripadnika sa evidencijom ureda za obranu.
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Ustrojiti evidenciju o pripadnicima operativnih snaga.
Prikupiti planove rada udruga  koje se nalaze u Odluci o pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje.
Najmanje dva puta godišnje održati sjednicu stožera civilne zaštite
Planirati u planu javne nabave sredstva za opremu i obuku pripadnika postrojbi civilne zaštite, nabavku 
vatrogasne opreme
Razvoj kadrovskih kapaciteta i drugo.

OPĆINA VRPOLJE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/17-01/03
URBROJ: 2178/11-01-17-4
Vrpolje, 31.ožujka 2017.godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2017. godini

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 
REALIZIRANO 
u 2016. god. (kn) 

PLANIRANO 
u 2017. god. (kn) 

1. 
VATROGASTVO  

  
Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 
Kapitalne donacije 78.730,73 70.000,00 

2.  
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE  
Kapitalne donacije 0,00  10.000,00 

3. 
UDRUGE GRAĐANA (lovna udruga, 
ribička udruga, konjogojske udruge)    
Tekuće donacije 15.500,00 15.000,00 

 
Kapitalne donacije 57.319,45 40.000,00 

4. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE  (kojima 
je zaštita i spašavanje redovna 
djelatnost) 

  

Crveni križ Sl. Brod 9.000,00 12.000,00 

 
HGSS Stanica Slav. Brod 5.000,00 5.000,00 

SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

265.550,18 252.000,00 

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 7Strana: 1150



30.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
9/09., 5/13 i 14/14.), a u svezi sa člankom 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» br. 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08 – pročišćeni tekst, 36/09., 
150/11.,144/12. i 19/13 – pročišćeni tekst) i člankom 48. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 35. sjednici održanoj 31. 
ožujka 2017. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o radu
Općinske načelnice općine Vrpolje za razdoblje 

srpanj - prosinac 2016. godine

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izvješće o radu općinske načelnice općine Vrpolje za razdoblje od 
srpanj – prosinac  2016. godine. 

Članak 2.

� Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/03
Urbroj: 2178/11-01/17-5
Vrpolje, 31. ožujka 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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31.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 
5/13 i 14/14), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 35. Sjednici održanoj 31.ožujka 2017.godine donijelo 
je 

Z  A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja vatrogastva 

i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine Vrpolje za 2016. godinu

Članak 1.

� Programom financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine 
Vrpolje za 2016.godinu planirana su sredstva za tekuće i kapitalne donacije u iznosu  205.000,00 kuna, a 
realizirana su u iznosu 183.730,73 kune.

Članak 2.

� Ostvareni  Program raspoređen je kako slijedi:
� I� VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA

1.  Za tekuće donacije za vatrogastvo
� Planirano: 100.000,00 kuna
� Ostvareno: 100.000,00 kuna
2. Za kapitalne donacije (završetak legalizacije vatrogasnih objekata i nabava navalnog     vatrogasnog 
vozila)
� Planirano: 90.000,00 kuna
� Ostvareno: 78.730,73 kune

II� CIVILNA ZAŠTITA

1. Tekuće donacije HGSS Stanica Slavonski Brod

        Planirao: 5.000,00 kuna

        Ostvareno: 5.000,00 kuna

2. Kapitalne donacije – zaštita i spašavanje

        Planirano: 10.000,00 kuna

        Ostvareno: 0 kuna

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-02/02
Urbroj: 2178/11-01/17-6
Vrpolje, 31. ožujka 2017.g.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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32.

 Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 96/03., 
174/04., 38/09. i 80/10.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – pročišćeni tekst) i 
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 35. sjednici održanoj dana  31.  ožujka  2017.godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Vatrogasne zajednice općine Vrpolje 

za 2016. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice 
općine Vrpolje za 2016. godinu.�

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/03
Urbroj: 2178/11-01/17-7
Vrpolje, 31. ožujka  2017.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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33.

 Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 96/03., 
174/04., 38/09. i 80/10.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – pročišćeni tekst) i 
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 35. sjednici održanoj dana  31. ožujka  2017.godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Vrpolje za 2016. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Vrpolje za 2016. godinu.�

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/03
Urbroj: 2178/11-01/17-8
Vrpolje, 31. ožujka  2017.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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34.

 Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 96/03., 
174/04., 38/09. i 80/10.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – pročišćeni tekst) i 
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 35. sjednici održanoj dana  31.  ožujka  2017.godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Čajkovci za 2016. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Čajkovci za 2016. godinu.
�

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/03
Urbroj: 2178/11-01/17-9
Vrpolje, 31. ožujka  2017.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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35.

 Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 96/03., 
174/04., 38/09. i 80/10.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – pročišćeni tekst) i 
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 35. sjednici održanoj dana  31.  ožujka  2017.godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Stari Perkovci za 2016. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Stari Perkovci za 2016. godinu.
�

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/03
Urbroj: 2178/11-01/17-10
Vrpolje, 31. ožujka  2017.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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36.

 Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 96/03., 
174/04., 38/09. i 80/10.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – pročišćeni tekst) i 
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 35. sjednici održanoj dana  31.  ožujka  2017.godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju HGSS, Stanica Slavonski Brod 

za 2016. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju HGSS, Stanica 
slavonski Brod za 2016. godinu.
�

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/03
Urbroj: 2178/11-01/17-11
Vrpolje, 31. ožujak  2017.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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37.

 Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 96/03., 
174/04., 38/09. i 80/10.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – pročišćeni tekst) i 
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 35. sjednici održanoj dana  31.  ožujka  2017.godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju HCK, Gradsko društvo 

Crvenog križa Slavonski Brod za 2016. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju HCK, Gradsko 
društvo Crvenog križa Slavonski Brod za 2016. godinu.
�

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/03
Urbroj: 2178/11-01/17-12
Vrpolje, 31. ožujak  2017.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Zvonimir Penić, dipl. novinar,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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